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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення залучення 

інвестицій та запровадження нових 
фінансових інструментів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами), виклав-
ши його в такій редакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ринки капіталу та організовані товарні ринки

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають під час емісії, обігу, викупу цін-

них паперів та виконання зобов’язань за ними, укладання і виконання дериватив-
них контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів що-
до фінансових інструментів на ринках капіталу, а також відносини, що виникають 
під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках.

2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність оператора ринку електричної 
енергії, оператора системи передачі, оператора газотранспортної системи та на від-
носини, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії відповідно до Зако-
ну України «Про ринок електричної енергії», функціонуванням ринку природного га-
зу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та функціонуванням 
сфери теплопостачання відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
у сфері комунальних послуг». Відносини, пов’язані з діяльністю у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, регулюються Національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Зако-
ну України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг».

3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів (крім деривативних 

контрактів та правочинів щодо них) поза організованими ринками (крім проваджен-
ня клірингової діяльності, здійснення ліквідаційного неттінгу) щодо:

а) валютних цінностей;
б) продукції;
2) відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визна-

чених індивідуальними ознаками (крім цінних паперів).
4. Діяльність учасників товарних ринків регулюється законодавством про такі то-

варні ринки. Діяльність товарних бірж регулюється Законом України «Про товарні 
біржі». Дія цього Закону не поширюється на товарні біржі, крім випадків, прямо пе-
редбачених цим Законом.

5. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з функціонуванням 
багатосторонніх систем та їх операторів, якщо правила функціонування таких орга-
нізованих ринків не передбачають у будь-якій формі обов’язковості централізовано-
го вчинення правочинів або не передбачають обов’язковості централізованого вико-
нання правочинів, або не передбачають обов’язковості централізованого вчинення та 
централізованого виконання правочинів.

6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з функціонуванням 
електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні заку-
півлі».

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністратор за випуском облігацій (далі — адміністратор) — юридична осо-

ба, яка діє від свого імені та в інтересах власників випуску відсоткових чи дисконтних 
корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих позик, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій або іпотечних облігацій відповідно до законодавства, до-
говору про призначення адміністратора, проспекту цінних паперів (рішення про емі-
сію цінних паперів) та рішень зборів власників облігацій;

2) актив, допущений до торгів на багатосторонньому торговельному майданчику, 
— допущені до торгів на багатосторонньому торговельному майданчику цінні папе-
ри, включаючи деривативні цінні папери та деривативні контракти;

3) актив, допущений до торгів на організованому ринку, — актив, допущений до 
торгів на регульованому ринку, або актив, допущений до торгів на багатосторонньо-
му торговельному майданчику, або актив, допущений до торгів на організованому 
торговельному майданчику, або актив, допущений до торгів на товарній біржі;

4) актив, допущений до торгів на регульованому ринку, — допущені до торгів на 
регульованому ринку цінні папери, включаючи деривативні цінні папери, дериватив-
ні контракти, інструменти грошового ринку та валютні цінності;

5) актив, допущений до торгів на організованому торговельному майданчику, — 
допущені до торгів на організованому торговельному майданчику облігації та дери-
вативні контракти;

6) аутсорсинг — залучення професійним учасником на підставі відповідного до-
говору іншої особи (надавача послуг) до здійснення процесів, надання послуг, ви-
конання робіт, що становлять частину провадження таким професійним учасником 
професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

7) багатосторонній торговельний майданчик (далі — БТМ) — багатостороння сис-
тема, що управляється оператором багатостороннього торговельного майданчика і у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку 
та згідно з визначеними таким оператором БТМ недискреційними правилами забез-
печує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укла-
дання деривативних контрактів), результатом чого є договори (контракти), які укла-
даються у встановленому цим Законом порядку;

8) близькі відносини — сімейні відносини між особами, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі між осо-
бами, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від 
зазначених умов відносини між чоловіком та дружиною, батьком (вітчимом), матір’ю 
(мачухою) та сином (пасинком) та/або дочкою (падчеркою), усиновлювачем та уси-
новленим, зятем та тестем, тещею, невісткою та свекром, свекрухою, а також відно-
сини опіки між опікуном та особою, яка перебуває під опікою, відносини піклування 
між піклувальником та особою, яка перебуває під піклуванням;

9) викуп цінних паперів — придбання емітентом або особою, що видала цінний па-
пір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;

10) випуск цінних паперів — сукупність певного виду емісійних цінних паперів од-
ного емітента однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і між-
народний ідентифікаційний номер та забезпечують їх власникам однакові права не-
залежно від часу їх придбання;

11) внутрішня система обліку особи, яка провадить клірингову діяльність (далі — 
система клірингового обліку), — система, за допомогою якої особа, яка провадить 
клірингову діяльність:

а) веде облік прав та зобов’язань учасників клірингу, їхніх клієнтів та контрагентів, 
власних прав та зобов’язань (у разі якщо особа провадить клірингову діяльність цен-
трального контрагента) за укладеними на організованому ринку та поза ним дерива-
тивними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, валютних цін-
ностей та товарними операціями;

б) веде облік інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти та 
інші активи, що внесені для здійснення розрахунків або організації проведення роз-
рахунків за контрактами та правочинами, зазначеними в підпункті «а» цього пункту;

в) веде облік внесків учасників клірингу до гарантійного та інших фондів, 
пов’язаних із здійсненням клірингу;

г) здійснює розрахунки та/або організовує проведення розрахунків за контракта-
ми та правочинами, зазначеними в підпункті «а» цього пункту;

ґ) веде облік іншої інформації, визначеної Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку;

12) генеральна угода — договір, що визначає загальні умови та порядок укладан-
ня та виконання деривативних контрактів або правочинів щодо фінансових інстру-
ментів, або правочинів щодо валютних цінностей, або договорів репо, або товарних 
операцій, укладених на підставі такого договору;

13) деривативні фінансові інструменти — деривативні цінні папери та дериватив-
ні контракти;

14) державні цінні папери — державні облігації України, казначейські зобов’язання 
України, фінансові казначейські векселі, державні деривативи;

15) дефолт — одна або декілька обставин, визначених проспектом цінних паперів 
(рішенням про емісію цінних паперів) звичайних облігацій (крім облігацій зовнішніх 
державних позик) або іпотечних облігацій, що становлять порушення обов’язків емі-
тента або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або завдають шкоди правам 
та/або інтересам власників облігацій, та за настання яких власники облігацій набува-
ють прав, визначених цим Законом, іншими актами законодавства та/або проспектом 
(рішенням про емісію) таких облігацій. У разі відсутності у проспекті цінних паперів 
(рішенні про емісію цінних паперів) зазначених обставин такими визнаються обста-
вини, визначені цим Законом;

16) договір про заміну сторони деривативного контракту (далі — договір про за-
міну сторони) — договір про купівлю-продаж права вимоги за деривативним контр-
актом або інший договір, наслідком якого є заміна сторони деривативного контракту;

17) договір репо — договір купівлі-продажу та зворотного продажу-купівлі, пред-
метом якого є річ, визначена родовими ознаками;

18) ділова репутація — сукупність документально підтвердженої інформації про 
фізичну або юридичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповід-
ність її діяльності вимогам законодавства, діловій практиці та професійній етиці, а 
також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

19) збори власників облігацій — передбачена цим Законом форма об’єднання 
власників облігацій з метою захисту їхніх інтересів та прийняття ними рішень;

20) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи — можливість 
змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної 
особи, незалежно від формального прямого та/або опосередкованого володіння од-
нією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою статутного капіталу 
та/або правом голосу акцій (часток) юридичної особи, а так само можливість досту-
пу до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується юридичної 
особи, яка дає можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення 
управлінських рішень, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспек-
тиви такої юридичної особи;

21) індосамент — передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвід-
чує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи у встанов-
леному законодавством порядку;

22) індосант — власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), 
який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) — виписаним на 
ім’я або найменування (в розумінні Цивільного кодексу України) конкретної особи 
або бланковим (на пред’явника) — виписаним без зазначення імені або найменуван-
ня (в розумінні Цивільного кодексу України) особи;

23) кліринг — процес визначення зобов’язань, у тому числі шляхом неттінгу, за 
деривативними контрактами та правочинами щодо інших фінансових інструмен-
тів, валютних цінностей, за товарними операціями, що супроводжується забезпе-
ченням функціонування системи управління ризиками та гарантій з виконання та-
ких зобов’язань;

24) комплаєнс — регламентований внутрішніми документами професійного учас-
ника ринків капіталу та організованих товарних ринків або особи, яка здійснює ді-
яльність, пов’язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, без-
перервний процес, спрямований на забезпечення та покращення:

а) опису всіх внутрішніх процесів, пов’язаних з провадженням професійної діяль-
ності на ринках капіталу та організованих товарних ринках або діяльності, пов’язаної 
з ринками капіталу та організованими товарними ринками;

б) відповідності внутрішніх документів, що описують передбачені підпунктом «а» 
цього пункту процеси, вимогам законодавства про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки, стандартів, правил, інших внутрішніх документів саморегулівної ор-
ганізації, членом якої є професійний учасник, правил організованого ринку, учас-
ником якого є такий професійний учасник або на якому його цінні папери допуще-
ні до торгів, а також відповідність бізнес-плану (бізнес-стратегії), ухваленого нагля-
довою радою або іншим органом, відповідальним за здійснення нагляду професій-
ного учасника;

в) виконання працівниками професійного учасника ринків капіталу та організова-
них товарних ринків або особи, яка здійснює діяльність, пов’язану з ринками капіта-
лу та організованими товарними ринками, правил та процедур, що описують перед-
бачені підпунктом «а» цього пункту процеси;

25) малі та середні підприємства (далі — МСП) — підприємства, що є:
а) емітентами пайових цінних паперів та середнє значення ринкової капіталізації 

яких протягом трьох останніх років, а для підприємств, цінні папери яких допущені 
до торгів на організованому ринку протягом періоду меншого, ніж три роки, — про-
тягом всього періоду допуску до торгів на організованому ринку, не перевищувало 
6 мільярдів гривень;

б) емітентами пайових цінних паперів, які не були допущені до торгів на організо-
ваному ринку або не є емітентами пайових цінних паперів та сукупна номінальна вар-
тість усіх боргових цінних паперів яких, за умови, що такі цінні папери були допуще-
ні до торгів на організованому ринку протягом останнього календарного року, не пе-
ревищувала 1,5 мільярда гривень за останній календарний рік.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок 
розрахунку середнього значення ринкової капіталізації та сукупної номінальної вар-
тості боргових цінних паперів, допущених до торгів на організованому ринку;

26) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) — номер 
(код), що дає змогу однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий 
інструмент, присвоєння якого передбачено законодавством;

27) міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) — номер (код), 
що дає змогу однозначно ідентифікувати юридичну особу, яка є учасником ринків 
капіталу або організованих товарних ринків, присвоєння якого передбачено законо-
давством;

28) неттінг — повне або часткове припинення зобов’язань за деривативними 
контрактами, договорами про заміну сторони, правочинами щодо фінансових інстру-
ментів, валютних цінностей або за товарними операціями, яке здійснюється шляхом 
зарахування зустрічних однорідних вимог та/або заміни первісного зобов’язання но-
вим зобов’язанням між тими самими сторонами та/або припинення зобов’язань в ін-
ший спосіб, передбачений правилами клірингу;

29) обіг цінних паперів (далі — обіг) — вчинення правочинів, пов’язаних з перехо-
дом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із 
сторін яких є емітент або особа, яка видала неемісійний цінний папір;

30) оператор багатостороннього торговельного майданчика (далі — оператор 
БТМ) — акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або това-
риство з додатковою відповідальністю, що здійснює управління та забезпечує функ-
ціонування багатостороннього торговельного майданчика на підставі ліцензії, вида-
ної Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

31) оператор організованого ринку — оператор організованого ринку капіталу 
(оператор регульованого ринку, оператор БТМ, оператор організованого торговель-
ного майданчика) та оператор організованого товарного ринку (товарна біржа);

32) оператор організованого торговельного майданчика (далі — оператор ОТМ) 
— акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або товари-
ство з додатковою відповідальністю, що здійснює управління та забезпечує функці-
онування організованого торговельного майданчика на підставі ліцензії, виданої На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

33) оператор регульованого ринку — акціонерне товариство, товариство з обме-
женою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю, що здій-
снює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі лі-
цензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

34) опис деривативного контракту — документ, у якому визначаються умови де-
ривативного контракту, що укладається на організованих ринках капіталу, інших, ніж 
регульований ринок, або поза організованим ринком;

35) організований торговельний майданчик (далі — ОТМ) — багатостороння сис-
тема, яка не є регульованим ринком або БТМ, управляється оператором ОТМ та від-
повідно до дискреційних правил такого оператора ОТМ забезпечує взаємодію тре-
тіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних 
контрактів), результатом чого є відповідні договори (контракти);

36) особа, пов’язана відносинами контролю, — особа, яка контролює відповід-
ну особу, перебуває під її контролем або разом з нею перебуває під спільним контр-
олем. Органи місцевого самоврядування однієї територіальної громади, їх виконав-
чі органи, їх підрозділи (департаменти, управління, відділи тощо), а також їх керівни-
ки (заступники керівників) вважаються особами, пов’язаними відносинами контро-
лю. Для державних і казенних підприємств, юридичних осіб, більше 50 відсотків ак-
цій (часток, паїв) яких прямо або опосередковано перебуває у державній власності, 
особами, пов’язаними відносинами контролю, вважаються державні органи та їх ке-
рівники (заступники керівників), до сфери управління яких належать (входять) такі 
підприємства або які є учасниками (акціонерами) таких юридичних осіб;

37) особа, яка здійснює виконавчі функції, — голова та члени колегіального ви-
конавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого ор-
гану, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю про-
фесійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, або особа, яка 
провадить діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та органі-
зованих товарних ринках, та підзвітна з питання зазначеного управління наглядовій 
раді або іншому органу, відповідальному за здійснення нагляду, у тому числі стосов-
но виконання внутрішніх документів щодо надання відповідних послуг зазначеними 
професійними учасниками або особами, які провадять діяльність з надання інфор-
маційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та працівни-
ками таких учасників або осіб;

38) особа, яка здійснює управлінські функції, — фізична особа, яка:
а) входить до складу наглядової ради юридичної особи або іншого органу, відпо-

відального за здійснення нагляду, або
б) є особою, яка здійснює виконавчі функції у такій юридичній особі, або
в) не входить до складу наглядової ради такої юридичної особи або іншого орга-

ну, відповідального за здійснення нагляду, та не є особою, яка здійснює виконавчі 
функції, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо або опо-
середковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управ-
лінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи та-
кої юридичної особи;

39) особа, яка надає забезпечення, — особа, яка виступає поручителем, гарантом 
або заставодавцем з метою забезпечення виконання зобов’язань за цінними папера-
ми. Для цілей цього Закону особою, яка надає забезпечення, також вважається стра-
ховик, з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, пред-
метом якого є страхування ризиків невиконання зобов’язань за цінними паперами;

40) особиста угода — вчинення правочинів щодо фінансових інструментів осо-
бою, яка здійснює виконавчі функції у професійному учаснику ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків або його пов’язаному агенті, працівником професійно-

го учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків або його пов’язаного 
агента, пов’язаним агентом професійного учасника ринків капіталу та організованих 
товарних ринків або в інтересах зазначених осіб у будь-якому з таких випадків:

а) вчинення правочинів щодо фінансових інструментів здійснюється не в рамках 
виконання такими особами своїх професійних обов’язків;

б) вчинення правочинів щодо фінансових інструментів здійснюється такими осо-
бами за рахунок власних коштів або коштів осіб, пов’язаних з ними близькими від-
носинами, або осіб, пов’язаних з ними тісними зв’язками, або клієнтів, що прямо чи 
опосередковано надають таким особам матеріальну вигоду додатково до комісій-
ної винагороди;

41) оферент цінних паперів (далі — оферент) — фізична або юридична особа, яка 
є власником цінних паперів та здійснює публічну пропозицію на умовах публічного 
договору продажу таких цінних паперів;

42) офіційний канал зв’язку — засоби електронної пошти, адресу якої зазначено 
учасником ринків капіталу та професійним учасником організованих товарних рин-
ків у документах, поданих до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, або засоби комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, за допомогою яких Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку здійснює обмін документами та повідомленнями з такими 
учасниками;

43) перший власник — особа, право власності на цінні папери у якої виникло в ре-
зультаті укладення та виконання договору щодо таких цінних паперів з емітентом чи 
особою, яка діє від імені цього емітента;

44) погашення емісійних цінних паперів — сукупність дій емітента та власни-
ків цінних паперів, що здійснюються у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку та пов’язані з виконанням емітентом 
зобов’язань за емісійними цінними паперами у встановлених законом випадках;

45) посадові особи професійного учасника ринків капіталу та організованих то-
варних ринків — фізичні особи — голова та члени наглядової ради або іншого орга-
ну, відповідального за здійснення нагляду, голова та члени колегіального виконавчо-
го органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її 
заступники), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших ор-
ганів професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, утво-
рення та компетенція яких передбачені його статутом;

46) посадові особи емітента — фізичні особи — голова та члени наглядової ра-
ди або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голова та члени колегі-
ального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу, та її заступники), голова та члени іншого органу емітента, якщо утво-
рення такого органу передбачено статутом товариства, а для емітента — юридичної 
особи публічного права — керівник та заступники керівника такої юридичної особи;

47) правочин щодо фінансових інструментів — платний або безоплатний договір, 
предметом якого є набуття та/або припинення права власності на інструменти грошо-
вого ринку, прав на цінні папери та прав за цінними паперами;

48) проспект цінних паперів (далі — проспект) — документ, який оформлюється 
при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно 
до вимог, визначених законом;

49) пруденційні нормативи — кількісні та якісні показники, встановлені Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою вимірювання та оці-
нювання ризиків у діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих 
товарних ринків, запобігання або мінімізації негативного впливу зазначених ризиків 
на діяльність таких професійних учасників, що є обов’язковими для дотримання про-
фесійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків;

50) регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках 
(далі — регульована інформація) — регулярна та особлива інформація про емітен-
та, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад по-
рогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних 
особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а 
також розкривається відповідно до вимог цього Закону;

51) регульований ринок — багатостороння система, що управляється оператором 
регульованого ринку та у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку забезпечує згідно з недискреційними правилами, встанов-
леними таким оператором регульованого ринку та зареєстрованими у встановленому 
цим Законом порядку, взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових ін-
струментів (укладання деривативних контрактів) та створення організаційних, техно-
логічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання і поширення інфор-
мації стосовно пропозиції щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на та-
кому регульованому ринку, і попиту на них та для проведення регулярних торгів та-
кими інструментами, а також забезпечує централізоване вчинення та централізоване 
виконання правочинів, у тому числі кліринг щодо таких інструментів;

52) регулярні торги — функціонування регульованого ринку на постійно діючій 
основі кожного торговельного дня протягом календарного року, в результаті чого за-
безпечуються організаційно-технічні умови для укладення правочинів щодо активів, 
допущених до торгів на такому регульованому ринку;

53) реструктуризація заборгованості за випуском облігацій (далі — реструктури-
зація заборгованості) — зміна способу та порядку виконання зобов’язань (у тому 
числі шляхом прощення частини боргу та переведенням права вимоги в капітал) емі-
тента та/або особи, яка надає забезпечення, погоджена зборами власників облігацій 
відповідного випуску;

54) рішення про емісію цінних паперів (далі — рішення про емісію) — документ, 
що приймається уповноваженим органом (особою) емітента, містить передбачену 
законодавством інформацію та подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку для реєстрації випуску цінних паперів;

55) розміщення цінних паперів — вчинення емітентом цінних паперів, у тому числі 
через особу, уповноважену діяти від його імені, правочину, результатом якого є на-
буття першим власником права власності на такі цінні папери у процесі їх емісії у по-
рядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту (у разі 
здійснення публічної пропозиції) або рішення про емісію;

56) розрахунки за принципом «поставка проти оплати» — механізм розрахунків 
за правочинами щодо активів, допущених до торгів на організованому ринку, а та-
кож за правочинами, вчиненими поза організованим ринком, під час якого в поряд-
ку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від-
бувається поставка відповідних активів відразу після відповідного переказу коштів 
та/або припинення зобов’язань за результатами неттінгу;

57) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову ді-
яльність, — комплекс заходів особи, яка провадить клірингову діяльність, спрямо-
ваних на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання допущених до 
клірингу зобов’язань;

58) специфікація деривативного контракту — документ, у якому визначаються 
стандартні (типові) умови деривативного контракту, що укладається на організова-
ному ринку капіталу;

59) строк обігу емісійних цінних паперів (далі — строк обігу) — строк, який по-
чинається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку звіту про результати емісії цінних паперів і видачі свідо-
цтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів, та закінчується днем, що 
передує дню початку погашення таких цінних паперів відповідно до проспекту або рі-
шення про емісію;

60) тісні зв’язки — відносини між:
а) асоційованою компанією та юридичною особою, щодо якої вона є асоційова-

ною;
б) двома або більше юридичними особами, пов’язаними контролем;
в) двома або більше юридичними особами, пов’язаними істотною участю;
г) спорідненими особами;
61) товарні операції — договори, що передбачають виконання виключно шляхом 

фактичної передачі, переміщення та/або постачання продукції та які укладаються на 
організованих товарних ринках або поза організованими товарними ринками;

62) торговельний день — визначений внутрішніми документами оператора ор-
ганізованого ринку період часу, протягом якого функціонування багатосторонньої 
системи, управління діяльністю якої він здійснює, забезпечує можливість вчинен-
ня третіми особами правочинів щодо активів, допущених до торгів на організова-
ному ринку;

63) торговельний майданчик — регульований ринок, БТМ чи ОТМ;
64) торговий репозиторій — акціонерне товариство, товариство з обмеженою від-

повідальністю або товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює центра-
лізоване збирання та ведення обліку укладених деривативних контрактів та укладе-
них договорів про заміну сторони деривативних контрактів, за умови включення його 
до Реєстру торгових репозиторіїв та отримання свідоцтва про включення до Реєстру;

65) формат проспекту — зміст проспекту, його складових частин, включаючи їх 
послідовність, вимоги щодо яких встановлюються Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:
терміни «асоційована компанія», «істотна участь», «контролер», «контроль», 

«кредитна установа», «пов’язана особа», «споріднена особа», «фінансова установа» 
— у значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг»;

терміни «структура власності юридичної особи», «учасник юридичної особи» — у 
значеннях, наведених у Законі України «Про банки і банківську діяльність»;

термін «валютні цінності» — у значенні, наведеному в Законі України «Про валю-
ту і валютні операції»;

терміни «бездоганна ділова репутація», «ідентифікаційні дані» — у значеннях, 
наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення»;
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термін «платіжна організація» — у значенні, наведеному в Законі України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
терміни «порогові значення пакету акцій», «значний пакет акцій» — у значеннях, 

наведених у Законі України «Про акціонерні товариства»;
терміни «номінальний утримувач», «розрахунки за принципом «поставка цінних 

паперів проти оплати» — у значеннях, наведених у Законі України «Про депозитар-
ну систему України»;

термін «захист інформації» — у значенні, наведеному в Законі України «Про ін-
формацію»;

термін «заставна» — у значенні, наведеному в Законі України «Про іпотеку»;
термін «продукція» — у значенні, наведеному в Законі України «Про товарні бір-

жі»;
терміни «інформаційно-телекомунікаційна система», «інформаційна система», 

«телекомунікаційна система» — у значеннях, наведених у Законі України «Про за-
хист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

терміни «звіт про платежі на користь держави», «підприємства, що становлять 
суспільний інтерес» — у значеннях, наведених у Законі України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність»;

терміни «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторський звіт» — у значеннях, 
наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність»;

термін «сертифікат ФОН» — у значенні, наведеному в Законі України «Про фі-
нансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операці-
ях з нерухомістю».

Стаття 3.  Правові основи функціонування ринків капіталу та організованих товар-
них ринків

1. Правову основу функціонування ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків становлять Конституція України, цей Закон, закони України «Про державне регу-
лювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про депозитарну сис-
тему України», «Про інститути спільного інвестування», інші закони України щодо за-
значеної сфери, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та інші акти законодавства України.

2. На виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, цей Закон та нормативно-пра-
вові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначені в цьо-
му Законі, спрямовані на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу у 
сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків, зокрема:

1) Директиви № 98/26/ЄС від 19 травня 1998 року;
2) Директиви № 2002/47/ЄС від 6 червня 2002 року;
3) Директиви № 2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 року;
4) Директиви № 2004/109/ЄС від 15 грудня 2004 року;
5) Регламенту (ЄС) № 648/2012 від 4 липня 2012 року;
6) Директиви № 2013/36/ЄC від 26 червня 2013 року;
7) Регламенту (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року;
8) Директиви № 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 року;
9) Регламенту (ЄС) № 600/2014 від 15 травня 2014 року;
10) Регламенту (ЄС) № 596/2014 від 16 квітня 2014 року;
11) Регламенту (ЄС) № 2017/1129 від 14 червня 2017 року;
12) Регламенту (ЄС) № 909/2014 від 23 липня 2014 року;
13) інших актів ЄС, розроблених на виконання або доповнення актів, зазначених 

у пунктах 1—12 цієї частини.
Стаття 4. Ринки капіталу
1. Ринки капіталу — це фондовий ринок, ринок деривативних фінансових інстру-

ментів та грошовий ринок.
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — це сукупність учасників фондового 

ринку та правовідносин між ними щодо емісії (видачі), обігу, виконання зобов’язань, 
викупу та обліку цінних паперів (у тому числі деривативних цінних паперів).

Ринок деривативних фінансових інструментів — це сукупність учасників ринку де-
ривативних фінансових інструментів та правовідносин між ними, що виникають під 
час емісії деривативних цінних паперів, укладення деривативних контрактів, вчинен-
ня та виконання правочинів щодо деривативних цінних паперів, укладення та вико-
нання договорів про заміну сторони деривативних контрактів, виконання зобов’язань 
за деривативними фінансовими інструментами.

Грошовий ринок — це сукупність учасників грошового ринку та правовідносин 
між ними, що виникають під час вчинення правочинів щодо інструментів грошового 
ринку та валютних цінностей.

2. Учасники ринків капіталу — це учасники фондового ринку, учасники ринку де-
ривативних фінансових інструментів та учасники грошового ринку.

Учасники фондового ринку — це емітенти, у тому числі іноземні, або особи, які 
видали неемісійні цінні папери, особи, які надають забезпечення, інвестори у фінан-
сові інструменти, які набули права власності на цінні папери, адміністратори, профе-
сійні учасники ринків капіталу, особи, які провадять діяльність, пов’язану з ринка-
ми капіталу та організованими товарними ринками, об’єднання професійних учас-
ників ринків капіталу.

Учасники ринку деривативних фінансових інструментів — це емітенти дериватив-
них цінних паперів, інвестори у фінансові інструменти, які є сторонами дериватив-
них контрактів, інвестори у фінансові інструменти, які набули права власності на де-
ривативні цінні папери, професійні учасники ринків капіталу, особи, які провадять 
діяльність, пов’язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, 
об’єднання професійних учасників ринків капіталу, а також юридичні особи, які про-
вадять діяльність, зазначену в частині шістнадцятій статті 44 цього Закону.

Учасники грошового ринку — це емітенти інструментів грошового ринку, особи, 
які видали неемісійні інструменти грошового ринку, особи, які надають забезпечен-
ня, інвестори у фінансові інструменти, які набули права власності на інструменти гро-
шового ринку, професійні учасники ринків капіталу та особи, які провадять діяль-
ність, пов’язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками.

Емітент — це юридична особа, територіальна громада в особі представницького 
органу місцевого самоврядування, держава в особі уповноважених нею органів дер-
жавної влади, міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емі-
сійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за такими цінними паперами пе-
ред їх власниками.

Іноземний емітент — це створена відповідно до законодавства іншої держави 
юридична особа, що здійснює емісію цінних паперів на території України, або юри-
дична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої дер-
жави та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Закону України «Про санкції» можуть бути заборонені або обмежені 
емісія та обіг цінних паперів емітента, створеного відповідно до законодавства дер-
жави, що здійснює збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 
Закону України «Про оборону України», та/або який прямо чи опосередковано контр-
олюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

Особа, яка видала неемісійний цінний папір, — це фізична особа, у тому числі фі-
зична особа — іноземець, або юридична особа, у тому числі іноземна юридична осо-
ба, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат (бланк) неемісійного цінного па-
перу та бере на себе зобов’язання за таким цінним папером перед його власником.

Інвестори у фінансові інструменти — це фізичні та юридичні особи, у тому числі 
фізичні особи — іноземці та іноземні юридичні особи, які набули права власності на 
фінансові інструменти з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або збе-
реження вартості вкладених активів, та/або набуття відповідних прав, що надаються 
власнику фінансових інструментів відповідно до законодавства, або в межах вико-
нання повноважень щодо державного управління у відповідній сфері, або які є сто-
ронами деривативних контрактів.

Інституційні інвестори — це інвестори у фінансові інструменти, які є інститутами 
спільного інвестування (пайовими та корпоративними інвестиційними фондами), ін-
вестиційними фондами, взаємними фондами інвестиційних компаній, недержавни-
ми пенсійними фондами, фондами банківського управління, страховими компанія-
ми, іншими фінансовими установами, що здійснюють операції з фінансовими акти-
вами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок таких осіб, а у випад-
ках, передбачених законодавством, — також за рахунок залучених від інших осіб фі-
нансових активів.

Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (професійні клієнти) (далі — 

кваліфіковані інвестори) — це інвестори у фінансові інструменти, які володіють 
вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийнят-
тя ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення право-
чинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визна-
чені статтею 6 цього Закону.

Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу — це об’єднання 
професійних учасників ринків капіталу, що відповідає вимогам, встановленим Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники ринків капіталу — це юридичні особи, що функціонують в 
організаційно-правовій формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що провадять на 
ринках капіталу професійну діяльність, види якої визначені законом. Центральний 
депозитарій цінних паперів має статус професійного учасника ринків капіталу.

Національний банк України провадить професійну діяльність на ринках капіталу 
відповідно до закону. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за 
погодженням з Національним банком України може встановлювати особливості про-
вадження Національним банком України професійної діяльності на ринках капіталу.

Професійним учасником ринків капіталу не може бути юридична особа, яка відпо-
відає хоча б одному з таких критеріїв:

1) юридична особа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює 
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
оборону України»;

2) до юридичної особи застосовані санкції відповідно до Закону України «Про 
санкції»;

3) юридична особа включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням теро-
ристичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним в пунктах 1—3 цієї части-
ни, або має таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи;

5) юридична особа не відповідає вимогам, встановленим законодавством до про-
фесійних учасників ринків капіталу.

3. Торгівля фінансовими інструментами здійснюється на організованих ринках ка-
піталу та поза ними.

Організованими ринками капіталу є регульовані ринки (фондові, деривативних 
контрактів, грошові), БТМ (фондові, деривативних контрактів) та ОТМ (облігацій та 
деривативних контрактів).

4. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін правочину не вимагає ін-
шого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза організованим 
ринком, не потребують нотаріального посвідчення.

Стаття 5. Товарні ринки
1. Товарний спот-ринок — це сукупність учасників товарних ринків та правовідно-

син між ними щодо купівлі-продажу, передачі, переміщення, постачання, міни про-
дукції шляхом укладення товарних спот-контрактів.

Товарний спот-контракт — це договір, умови якого передбачають, що фактична 
передача, переміщення, постачання, міна продукції заплановано здійснюється в меж-
ах найбільшого з таких проміжків часу:

1) двох робочих днів;
2) проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, що зафіксований у пра-

вилах товарної біржі.
2. Учасниками товарних спот-ринків є професійні учасники організованих товар-

них ринків, суб’єкти господарювання, що здійснюють продаж та/або купівлю, пере-
дачу, розподіл, постачання продукції, та інші особи, віднесені законодавством до 
учасників товарних спот-ринків.

3. Професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, 
які провадять діяльність з організації торгівлі продукцією, а саме товарні біржі.

Професійним учасником організованих товарних ринків не може бути юридична 
особа, яка відповідає хоча б одному із таких критеріїв:

1) юридична особа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює 
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
оборону України»;

2) до юридичної особи застосовані санкції відповідно до Закону України «Про 
санкції»;

3) юридична особа включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням теро-
ристичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1—3 цієї части-
ни, або має таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи;

5) юридична особа не відповідає вимогам, встановленим законодавством до про-
фесійних учасників організованих товарних ринків.

4. Діяльність з організації торгівлі продукцією здійснюється виключно товарними 
біржами на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених законодавством.

Стаття 6. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
1. Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їхні центральні банки;
3) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноважено-

го на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним бор-
гом та гарантованим державою боргом;

4) Національний банк України;
5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії;
6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
7) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо 

вони відповідають принаймні двом із таких критеріїв:
а) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий 

рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
в) власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень. Методика розрахунку 

власних коштів для цілей цього Закону затверджується Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

2. Інші особи, які є клієнтами інвестиційної фірми, крім зазначених у частині пер-
шій цієї статті, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами в цілому або щодо 
конкретної фінансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів 
щодо фінансових інструментів у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:

1) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не 
менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відпо-
відно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку;

2) володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними папера-
ми на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;

3) мають досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року 
або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка 
має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним 
фахом не менше одного року.

3. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, можуть у порядку, встановленому 
цим Законом та внутрішніми документами інвестиційної фірми, вимоги до яких ви-
значені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, звернутися до 
такої інвестиційної фірми та бути нею визнані кваліфікованими інвесторами для ці-
лей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги (конкретних 
фінансових послуг) та/або стосовно окремого правочину (окремих правочинів) що-
до фінансових інструментів.

Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім пере-
вірки відповідності особи критеріям, зазначеним у частині другій цієї статті, повинна 
виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань 
фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надають достатні 
підстави вважати, що у зв’язку з передбачуваними правочинами та/або фінансовими 
послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на 
себе пов’язані з цим ризики.

Особа (клієнт) може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотри-
мання такого порядку:

1) така особа (клієнт) повинна письмово повідомити інвестиційну фірму про те, 
що вона (він) бажає, щоб її (його) визнали кваліфікованим інвестором у цілому або 
щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих 
типів правочинів) щодо фінансових інструментів;

2) інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій фор-
мі про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих ін-
весторів;

3) така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому, ніж до-
говір про надання фінансових послуг, підтвердити, що вона усвідомлює наслідки за-
стосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.

До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвес-
тором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення за-
конодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні конкретної фінансової по-
слуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінан-
сових інструментів.

4. Клієнти, визнані кваліфікованими інвесторами, та кваліфіковані інвестори, за-
значені у пунктах 5, 6, 7 частини першої цієї статті, зобов’язані інформувати інвести-
ційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям, ви-
значеним цією статтею.

Перевірка відповідності клієнта — кваліфікованого інвестора критеріям, що да-
ють підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвес-
торів, проводиться інвестиційною фірмою:

1) у разі отримання повідомлення клієнта — кваліфікованого інвестора про зміну, 
що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним цією статтею, — не 
пізніше завершення наступного робочого дня;

2) у разі якщо клієнта визнано кваліфікованим інвестором, зокрема на підставі 
критерію, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті, — не менше одного 
разу на квартал, протягом перших п’яти робочих днів кварталу.

У разі якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт — кваліфікований інвес-
тор перестав відповідати критеріям, визначеним цією статтею, інвестиційна фірма 
повинна з власної ініціативи переглянути статус такого кваліфікованого інвестора.

Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором така особа має право 
у будь-який час подати інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, 
щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися 
до неї у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) що-
до фінансових інструментів.

5. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфіковани-
ми інвесторами.

Стаття 7. Фінансові інструменти
1. Фінансовими інструментами є:
1) цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування;
2) інструменти грошового ринку;

3) опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які 
інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші де-
ривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індек-
си або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні дери-
вативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти);

4) опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим 
активом яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді розрахунків 
за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплато-
спроможності або інших випадків припинення зобов’язань;

5) опціони, ф’ючерси, свопи та інші деривативні контракти, базовим активом яких 
є продукція, що укладаються на торговельних майданчиках та які можуть бути вико-
нані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), крім контрактів 
(договорів), передбачених частиною другою цієї статті;

6) опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим 
активом яких є продукція, які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (по-
ставні деривативні контракти) та які не зазначені у пункті 5 цієї частини, укладають-
ся не в комерційних цілях та мають характеристики іншого деривативного фінансо-
вого інструменту;

7) деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ри-
зику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи;

8) фінансові контракти на різницю цін;
9) опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-

які інші деривативні контракти, що стосуються кліматичних параметрів, ставок фрах-
ту, показників інфляції або інших показників економічної статистики, які мають бу-
ти виконані у вигляді розрахунків (розрахункові деривативні контракти) або можуть 
бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані дериватив-
ні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення 
зобов’язань;

10) деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов’язань, індексів, 
курсів, які не зазначені у цій частині та які мають характеристики іншого дериватив-
ного фінансового інструменту, у тому числі які укладаються на регульованому рин-
ку, ОТМ або БТМ.

2. Не є фінансовими інструментами:
1) контракти (договори) щодо оптових енергетичних продуктів, що укладаються 

на ОТМ, поза організованим ринком або на будь-якому торговельному майданчику/
місці (централізованому чи децентралізованому організованому ринку), які не є БТМ 
чи регульованим ринком, та щодо яких поставка є обов’язковою, у тому числі контр-
акти на різницю цін щодо енергетичних продуктів/послуг;

2) поставні опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, 
базовим активом яких є продукція, не зазначені у пункті 6 частини першої цієї статті, 
що укладаються в комерційних цілях та не мають характеристики іншого дериватив-
ного фінансового інструменту;

3) товарні спот-контракти незалежно від майданчика/місця торгівлі (ринку, на 
якому вони торгуються);

4) товарні форвардні контракти (договори) з фізичною поставкою, торгівля якими 
здійснюється на майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований ринок.

3. Інструменти грошового ринку — це казначейські зобов’язання України, ощадні 
сертифікати банків, депозитні сертифікати банків, векселі, а також інші інструменти 
(в тому числі цінні папери), що мають всі з таких характеристик:

1) мають вартість, що може бути визначена у будь-який момент часу;
2) не є деривативними фінансовими інструментами;
3) мають період до погашення в момент емісії (видачі) 397 днів або менше.
4. Для цілей цієї статті оптовим енергетичним продуктом є:
1) договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу з фізичною 

поставкою в Україні;
2) деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природ-

ний газ, що виробляються (видобуваються), постачаються або торгівля якими здій-
снюється в Україні чи в державах — сторонах Енергетичного Співтовариства;

3) деривативні контракти щодо передачі/транспортування або розподілу елек-
тричної енергії або природного газу в Україні чи в державах — сторонах Енергетич-
ного Співтовариства;

4) контракти/договори (правочини) щодо транспортування/передачі або розподі-
лу природного газу або електричної енергії;

5) договори постачання та розподілу електричної енергії або природного газу кін-
цевим споживачам, у разі якщо сумарна максимальна потужність споживання елек-
тричної енергії або газу установками кінцевого споживача перевищує порогові зна-
чення, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5. Для цілей цієї статті фізичною поставкою продукції, що є предметом догово-
ру, зокрема, є:

1) фактична поставка предмета договору;
2) передача документа, що посвідчує право власності на відповідні товари або від-

повідну кількість відповідних товарів;
3) інші передбачені законом способи передачі права власності на визначену кіль-

кість продукції без фізичної її поставки, включаючи номінацію, подання графіків, по-
відомлення щодо природного газу або електричної енергії.

6. Оптовий енергетичний продукт вважається таким, щодо якого фізична постав-
ка є обов’язковою, якщо виконуються всі з таких умов:

1) його умови забезпечують обов’язкову наявність у сторін технічної можливос-
ті здійснити фізичну поставку та прийняти продукцію, що є предметом договору. 
Правочини, стороною яких є оператори системи передачі або оператори газотран-
спортної системи, є такими, що забезпечують обов’язкову наявність у сторін тех-
нічної можливості здійснити фізичну поставку та прийняти продукцію, що є пред-
метом договору;

2) його умовами передбачено безумовні та безвідкличні зобов’язання сторін здій-
снити фізичну поставку та прийняти продукцію, що є предметом договору;

3) його умови не передбачають можливості жодної зі сторін виконати зобов’язання 
із здійснення поставки або прийняття продукції, що є предметом договору, шляхом 
заміни поставки здійсненням грошових розрахунків;

4) його умови не передбачають можливості припинення зобов’язань за таким пра-
вочином шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог (крім зарахування одно-
рідних грошових вимог та операційного неттінгу на ринку електричної енергії або 
природного газу).

7. Для цілей цієї статті деривативний контракт є таким, що укладається в комер-
ційних цілях, якщо виконуються всі з таких умов:

1) стороною є оператор системи передачі, оператор газотранспортної системи;
2) деривативний контракт укладається з метою забезпечення балансу між попи-

том та пропозицією на електричну енергію або природний газ у реальному часі, у то-
му числі контракти (договори) на придбання допоміжних послуг.

8. Для цілей цієї статті деривативний контракт є таким, що має характеристики ін-
шого деривативного фінансового інструменту, якщо виконуються всі з таких умов:

1) контракт відповідає одному з таких критеріїв:
а) контракт допущено до торгів на багатосторонній системі в іноземній державі, 

що забезпечує виконання функцій регульованого ринку, БТМ або ОТМ;
б) умовами контракту передбачена можливість його укладення виключно на регу-

льованому ринку, БТМ або ОТМ, або на багатосторонній системі в іноземній державі, 
що забезпечує виконання функцій регульованого ринку, БТМ або ОТМ;

в) контракт ідентичний контракту, що допущений до торгів на багатосторонній 
системі в іноземній державі, що забезпечує виконання функцій регульованого рин-
ку, БТМ або ОТМ, в частині ціни, лоту, дати поставки та інших умов;

2) контракт є стандартизованим, внаслідок чого ціна, дата поставки та інші умо-
ви встановлюються у ньому шляхом посилання на опубліковані ціни, стандартні лоти 
або стандартні строки поставки;

3) контракт (договір) не підпадає під винятки, передбачені частиною другою ці-
єї статті.

Розділ II  
ЦІННІ ПАПЕРИ

Стаття 8. Цінні папери та їх класифікація
1. Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, 

що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента 
цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний па-
пір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можли-
вість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні 
або неемісійні.

Емісійні цінні папери — це цінні папери, що посвідчують однакові права їх влас-
ників у межах одного випуску цінних паперів стосовно особи, яка бере на себе відпо-
відні зобов’язання (емітента).

До емісійних цінних паперів належать:
1) акції;
2) акції корпоративних інвестиційних фондів;
3) корпоративні облігації;
4) облігації місцевих позик;
5) державні облігації України;
6) облігації міжнародних фінансових організацій;
7) депозитні сертифікати банків;
8) іпотечні облігації;
9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі — сертифікати ФОН);
10) інвестиційні сертифікати;
11) казначейські зобов’язання України;
12) державні деривативи;
13) опціонні сертифікати;
14) фондові варанти;
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15) кредитні ноти;
16) депозитарні розписки.
3. Цінні папери існують в електронній (електронні цінні папери) та паперовій (па-

перові цінні папери) формах.
Електронний цінний папір відображається у вигляді облікового запису на рахунку 

в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.
Паперовий цінний папір оформлюється на матеріальному носії як документ, що 

містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством рек-
візити.

4. Цінні папери за формою випуску (видачі) можуть бути на пред’явника, імен-
ні або ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в паперовій фор-
мі, належать:

1) пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);
2) особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
3) особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або 

призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). При 
цьому такий наказ (індосамент) може бути повним (із зазначенням імені особи, якій 
передаються права за таким ордерним цінним папером) або бланковим (без зазна-
чення імені особи, якій передаються права за таким ордерним цінним папером).

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в електронній формі, 
належать власникові рахунка в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, 
або іншій особі у встановлених законодавством випадках.

Емітент цінних паперів на пред’явника не має права на отримання із системи де-
позитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у 
будь-якій формі, крім випадків, передбачених Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

Емітент іменних цінних паперів має право на отримання із системи депозитарного 
обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у формі реєстру 
власників іменних цінних паперів.

5. Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в паперовій формі.
6. Емісійні цінні папери можуть бути за формою випуску виключно іменними або 

на пред’явника.
Іменні емісійні цінні папери існують виключно в електронній формі.
Емісійні цінні папери на пред’явника можуть існувати в паперовій та електронній 

формах. Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують у паперовій формі, мо-
жуть бути знерухомлені — переведені в електронну форму існування шляхом депо-
нування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозита-
рії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, вста-
новленої Законом України «Про депозитарну систему України» в установленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні па-
пери на пред’явника, що існують в електронній формі, не можуть бути переведені в 
паперову форму.

Неемісійні цінні папери можуть існувати в паперовій або електронній формі.
7. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:
1) пайові цінні папери — цінні папери, що посвідчують участь власника таких цін-

них паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому чис-
лі активах, що знаходяться в управлінні емітента) та надають їх власнику (інвесто-
ру) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та 
інші права, встановлені законодавством, а також проспектом або рішенням про емі-
сію, а для цінних паперів інститутів спільного інвестування — проспектом (рішенням 
про емісію) інституту спільного інвестування. До пайових цінних паперів належать:

а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН;
г) акції корпоративних інвестиційних фондів;
2) боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і перед-

бачають обов’язок емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплати-
ти у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги, а також інші пра-
ва власника та обов’язки емітента і осіб, які надають забезпечення за облігаціями. До 
боргових цінних паперів належать:

а) корпоративні облігації;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов’язання України;
ґ) ощадні сертифікати банків;
д) депозитні сертифікати банків;
е) векселі;
є) облігації міжнародних фінансових організацій;
3) іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним по-

криттям та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм 
коштів. До іпотечних цінних паперів належать:

а) іпотечні облігації;
б) заставні;
4) деривативні цінні папери — цінні папери, що посвідчують право власника у ви-

значених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) випадках та порядку ви-
магати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації вста-
новлених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо базового ак-
тиву, та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показни-
ка. До деривативних цінних паперів належать:

а) опціонні сертифікати;
б) фондові варанти;
в) кредитні ноти;
г) депозитарні розписки;
ґ) державні деривативи.
Вимоги до деривативних цінних паперів (крім державних деривативів), а також 

порядок їх емісії, обліку, обігу, викупу та погашення визначаються нормативно-пра-
вовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

5) товаророзпорядчі цінні папери — цінні папери, що надають їх держателю пра-
во розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах.

8. Держава може розміщувати на міжнародних ринках капіталу облігації зовніш-
ньої державної позики України та державні деривативи.

Стаття 9. Акції
1. Акція — це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника 

(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отриман-
ня частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отри-
мання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управ-
ління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним ко-
дексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльнос-
ті та припинення акціонерних товариств.

Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визнача-
ється Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, ді-
яльності та припинення акціонерних товариств.

2. Акціонер приватного або публічного акціонерного товариства має переважне 
право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом акціонера визнається:
1) право акціонера — власника простих акцій придбавати у процесі емісії акціо-

нерним товариством прості акції пропорційно до частки належних йому простих ак-
цій у загальній кількості емітованих простих акцій (крім випадку прийняття загальни-
ми зборами акціонерів рішення про невикористання такого права);

2) право акціонера — власника привілейованих акцій придбавати у процесі емісії 
акціонерним товариством привілейовані акції цього або нового класу, якщо акції та-
кого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи 
виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно до частки належних акціонеру приві-
лейованих акцій певного класу в загальній кількості привілейованих акцій цього кла-
су (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикорис-
тання такого права).

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії вста-
новлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Емітентом акцій є виключно акціонерне товариство. Порядок прийняття відпо-
відним органом акціонерного товариства рішення про емісію акцій визначається за-
коном, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних това-
риств.

Акції існують виключно в електронній формі.
4. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна 

номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж 1 копійка.
5. Акціонерне товариство розміщує лише іменні акції.
6. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів — прості та привілейовані.
7. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціо-

нерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товари-
ством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та 
інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та при-
пинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 
акціонерного товариства.

Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими ак-
ціями забороняється.

8. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, порівняно з власниками 
простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у ви-
гляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 
ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у 
випадках, передбачених статутом такого акціонерного товариства і законом, що регу-
лює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним об-
сягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі у про-
спекті або рішенні про емісію зазначається черговість отримання дивідендів і ви-
плат з майна ліквідованого акціонерного товариства для кожного класу привілейо-
ваних акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом та-
кого товариства. Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у про-
сті акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом або 
рішенням про емісію.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не мо-
же перевищувати 25 відсотків.

10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку у встановленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реє-
страції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про резуль-
тати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Стаття 10. Акції корпоративного інвестиційного фонду
1. Акція корпоративного інвестиційного фонду — це цінний папір, емітентом яко-

го є корпоративний інвестиційний фонд, що посвідчує майнові права його власни-
ка (учасника корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на отриман-
ня дивідендів (для закритого корпоративного інвестиційного фонду), частини май-
на корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на управління 
корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені зако-
нодавством про інститути спільного інвестування.

2. Акції корпоративного інвестиційного фонду є виключно простими та існують в 
електронній формі.

3. Строк розміщення акцій відкритого та інтервального корпоративних інвестицій-
них фондів не обмежується.

4. Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть надавати його власнику 
право на отримання доходу у вигляді дивідендів, крім відкритого та інтервального 
корпоративних інвестиційних фондів.

5. Особливості емісії, обігу, обліку, викупу та погашення акцій корпоративного ін-
вестиційного фонду визначаються законодавством про інститути спільного інвесту-
вання.

Стаття 11. Облігації
1. Облігація — це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником 

коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтвер-
джує обов’язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у пе-
редбачений проспектом або рішенням про емісію (для державних облігацій України 
— умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не пе-
редбачено проспектом або рішенням про емісію (для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення).

Проспект облігацій (рішення про емісію облігацій, а для державних облігацій 
України — умови їх розміщення) може також передбачати інші права власників та 
обов’язки емітента та/або осіб, які надають забезпечення за облігаціями.

Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для 
звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

2. Облігації можуть існувати виключно в електронній формі.
Облігації залежно від строку їх обігу можуть бути:
1) довгостроковими — із строком обігу понад п’ять років;
2) середньостроковими — із строком обігу від одного до п’яти років;
3) короткостроковими — із строком обігу до одного року.
3. Облігації залежно від способу виплати доходу можуть бути відсотковими або 

дисконтними.
Відсоткові облігації — це облігації, за якими передбачається виплата відсоткових 

доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю.
Дисконтні облігації — це облігації, що розміщуються за ціною, нижчою за їхню 

номінальну вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю обліга-
ції, яка виплачується власнику облігації під час її погашення, становить дохід (дис-
конт) за облігацією.

4. Облігації залежно від способу їх погашення можуть бути звичайними або ці-
льовими.

Звичайні облігації — це облігації, погашення яких здійснюється шляхом сплати 
емітентом їх власнику номінальної вартості таких облігацій, крім конвертованих кор-
поративних облігацій, погашення яких здійснюється в порядку, встановленому стат-
тею 14 цього Закону.

Цільові облігації — це облігації, погашення яких здійснюється шляхом передачі 
товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт відповідно до вимог, встанов-
лених проспектом (рішенням про емісію, а для державних облігацій України — умо-
вами їх розміщення), а у випадках та порядку, передбачених проспектом (рішенням 
про емісію, а для державних облігацій України — умовами їх розміщення), — шля-
хом сплати коштів власнику таких облігацій. Особливості емісії цільових облігацій 
встановлюються статтею 13 цього Закону.

5. Облігації залежно від мети використання залучених коштів можуть бути орди-
нарними, зеленими або інфраструктурними.

Ординарні облігації — це облігації, проспект (рішення про емісію, а для держав-
них облігацій України — умови розміщення) яких не передбачає (не передбачають) 
мети використання залучених коштів для фінансування екологічного або інфра-
структурного проекту.

Інфраструктурні облігації — це облігації, проспект (рішення про емісію цінних па-
перів, а для державних облігацій України — умови розміщення) яких передбачає (пе-
редбачають) використання залучених коштів виключно на фінансування будівництва 
(реконструкції) об’єктів інфраструктури або реалізації інфраструктурного проекту чи 
окремого його етапу.

Зелені облігації — це облігації, проспект (рішення про емісію, а для державних 
облігацій України — умови розміщення) яких передбачає (передбачають) викорис-
тання залучених коштів виключно на фінансування екологічного проекту або окре-
мого його етапу.

6. Порядок розміщення облігацій, крім державних облігацій України, встановлю-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Облігації розміщуються з фіксованим строком погашення, єдиним для одного 
випуску. У випадках та порядку, передбачених проспектом (рішенням про емісію, а 
для державних облігацій України — умовами їх розміщення) номінальна вартість об-
лігацій може погашатися частинами, при цьому умови виплат таких частин мають бу-
ти однаковими для всіх власників облігацій одного випуску.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників або за ініціативою емі-
тента дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом (рішен-
ням про емісію, а для державних облігацій України — умовами їх розміщення), яким 
(якими) визначені порядок встановлення суми дострокового погашення облігацій та 
строк, протягом якого облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашен-
ня за вимогою їх власників або підлягають пред’явленню для дострокового погашен-
ня за ініціативою емітента.

8. Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім 
державних облігацій України та облігацій міжнародних фінансових організацій) по-
дає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати 
погашення облігацій за формою та в порядку, встановленими Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

9. Емітент може здійснити деномінацію випуску облігацій.
Деномінація випуску облігацій — це зміна номінальної вартості всіх облігацій ви-

пуску шляхом збільшення загальної кількості розміщених облігацій з одночасним 
пропорційним зменшенням їхньої номінальної вартості, внаслідок чого одна обліга-
ція замінюється двома або більше облігаціями з такими самими строком обігу, спо-
собом сплати доходу та погашення, або шляхом зменшення загальної кількості роз-
міщених облігацій з одночасним пропорційним збільшенням їхньої номінальної вар-
тості, внаслідок чого дві або більше облігацій замінюються однією облігацією з таки-
ми самими строком обігу, способом сплати доходу та погашення.

Емітент може здійснити зміну валюти номінальної вартості усіх облігацій випуску.
До внесення змін до проспекту (рішення про емісію) щодо здійснення деномінації 

або зміни валюти номінальної вартості облігацій емітент зобов’язаний отримати зго-
ду зборів власників облігацій на такі дії відповідно до вимог цього Закону.

Порядок здійснення деномінації випуску облігацій та зміни валюти номінальної 
вартості облігацій, крім державних облігацій України, встановлюється Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред’явника. Реє-
страцію випуску облігацій (крім державних облігацій України) здійснює Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обіг об-
лігацій (крім державних облігацій України) дозволяється після реєстрації Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії обліга-
цій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

11. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбаче-
но законодавством та проспектом відповідного випуску облігацій (рішенням про емі-
сію цінних паперів, а для державних облігацій України — умовами їх розміщення), 
— в іноземній валюті.

12. Виплата доходу за облігаціями та/або номінальної вартості облігацій власни-
кам облігацій одного випуску має відбуватися пропорційно до кількості належних їм 
облігацій, при цьому умови виплати (зокрема щодо строків, способу та суми виплат) 
мають бути однакові для всіх власників облігацій одного випуску.

Стаття 12. Корпоративні облігації
1. Корпоративні облігації — це іменні облігації, емітентом яких є юридична осо-

ба (крім міжнародної фінансової організації), що здійснює підприємницьку діяль-
ність з метою одержання прибутку, а також інші юридичні особи у встановлених за-
коном випадках.

Емісія корпоративних облігацій здійснюється юридичними особами тільки після 
повної сплати внесків до свого статутного капіталу.

Корпоративні облігації підтверджують обов’язки емітента за ними та не дають 
право на участь в управлінні емітентом.

2. Не допускається емісія корпоративних облігацій для формування і поповнення 
статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від господарської діяль-
ності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної гос-
подарської діяльності.

3. Юридична особа має право здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних 
облігацій на суму, що не перевищує трикратний розмір власного капіталу або розмір 
забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

4. Порядок емісії, обігу та викупу цільових корпоративних облігацій встановлюєть-
ся Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про емісію 
корпоративних облігацій приймається відповідним органом управління емітента згід-
но із законами, що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридич-
них осіб відповідної організаційно-правової форми.

Кошти, залучені від емісії цільових корпоративних облігацій, використовуються на 
цілі, визначені проспектом або рішенням про емісію таких облігацій.

5. Реєстрацію випуску корпоративних облігацій здійснює Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

6. Після початку розміщення корпоративних облігацій зміни до проспекту або рі-
шення про емісію цінних паперів у частині документа про цінні папери або заміни емі-
тента вносяться емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску 
або зборів власників облігацій у порядку, передбаченому розділом VIII цього Закону. 
У випадках, передбачених частиною другою статті 100 цього Закону, зміни до доку-
мента про цінні папери вносяться емітентом за згодою адміністратора. Зміни до про-
спекту або рішення про емісію цінних паперів, що не стосуються документа про цінні 
папери або заміни емітента, вносяться емітентом самостійно.

7. Юридична особа, яка є емітентом корпоративних облігацій, зобов’язана до мо-
менту скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку всіх 
випусків корпоративних облігацій, емітентом яких вона є, вести перелік осіб, які здій-
снюють контроль над такою юридичною особою.

8. Вимоги, встановлені частиною третьою цієї статті, не поширюються на Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб як емітента корпоративних облігацій.

Стаття 13.  Цільові корпоративні облігації, погашення яких здійснюється шляхом 
передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

1. Емісію цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шля-
хом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, може здійснювати 
юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій за-
мовника будівництва такого об’єкта, або юридична особа, що уклала договір учас-
ті у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, що мають право власності, оренди чи постійного користування земельною ді-
лянкою, призначеною для спорудження об’єкта житлового будівництва, який (части-
на якого) передаватиметься власникам цільових корпоративних облігацій при їх по-
гашенні.

2. Емітент цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шля-
хом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти 
будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на такий об’єкт (час-
тину об’єкта) житлового будівництва, земельну ділянку, призначену для споруджен-
ня об’єкта житлового будівництва, та майнові права на них.

3. У разі прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконав-
чої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, 
що має наслідком зміну користувача земельної ділянки, призначеної для споруджен-
ня об’єкта житлового будівництва, що фінансується із залученням коштів фізичних 
та/або юридичних осіб шляхом емісії цільових корпоративних облігацій, у відповід-
ному місцевому бюджеті передбачаються видатки для відшкодування збитків влас-
никам таких облігацій.

Порядок визначення розміру зазначених збитків та здійснення відшкодування 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Спори про відшкодування таких збит-
ків зазначених власників вирішуються відповідно до закону.

Стаття 14. Конвертовані корпоративні облігації
1. Конвертовані корпоративні облігації — це облігації, емісія яких здійснюється 

акціонерним товариством, які передбачають зобов’язання емітента з виплати дохо-
дів, погашення облігацій шляхом конвертації таких облігацій у відповідну кількість 
акцій цього емітента або шляхом виплати номінальної вартості таких облігацій за ви-
бором їх власника у порядку, передбаченому проспектом або рішенням про емісію.

Якщо у статутному капіталі акціонерного товариства — емітента корпоративних 
облігацій є корпоративні права держави, рішення про конвертацію облігацій в акції 
такого товариства приймається з урахуванням вимог Закону України «Про управлін-
ня об’єктами державної власності».

2. Емітент конвертованих корпоративних облігацій може здійснювати емісію ви-
ключно іменних облігацій.

3. Порядок емісії, обігу, викупу, погашення та скасування реєстрації випуску кон-
вертованих корпоративних облігацій встановлюється Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

4. Реєстрацію випуску конвертованих корпоративних облігацій здійснює Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею поряд-
ку. Обіг конвертованих корпоративних облігацій дозволяється після реєстрації Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії 
облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Стаття 15. Облігації місцевих позик
1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місце-

вих позик.
Рішення про емісію облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим або представницький орган місцевого самоврядування відповідно 
до вимог, установлених бюджетним законодавством.

2. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих позик визна-
чаються проспектом або рішенням про емісію.

4. Після початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик зміни до про-
спекту (рішення про емісію) в частині документа про цінні папери або заміни емітен-
та вносяться емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску або 
зборів власників облігацій у порядку, передбаченому розділом VIII цього Закону. У 
випадках, передбачених частиною другою статті 100 цього Закону, зміни до доку-
мента про цінні папери вносяться емітентом за згодою адміністратора. Зміни до про-
спекту (рішення про емісію), що не стосуються документа про цінні папери або замі-
ни емітента, вносяться емітентом самостійно.

Стаття 16. Державні облігації України
1. Державні облігації України можуть бути:
1) довгостроковими — із строком обігу понад п’ять років;
2) середньостроковими — із строком обігу від одного до п’яти років;
3) короткостроковими — із строком обігу до одного року.
2. Державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної по-

зики України та облігації зовнішніх державних позик України.
3. Облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщу-

ються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання Украї-
ни щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з ви-
платою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облі-
гацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті.

4. Облігації зовнішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщу-
ються на міжнародних ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо 
відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою 
доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

5. Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і не під-
лягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дія розділу VII цього Закону не поширюється на емісію державних облігацій Укра-
їни.

6. Емісія державних облігацій України регулюється Бюджетним кодексом України 
та законом про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюється 
граничний розмір державного боргу.

7. Умови розміщення державних облігацій України, включаючи їх емісію, викуп, 
конвертацію та погашення, не визначені умовами розміщення, встановлюються від-
повідно до закону центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реа-
лізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та га-
рантованим державою боргом.

8. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного бор-
гу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики України, їх пога-
шенням і виплатою доходів за ними, а також відповідно до Закону України «Про де-
позитарну систему України» провадить депозитарну діяльність щодо таких цінних па-
перів. Порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням таких облігацій, від-
повідно до закону встановлюється Національним банком України за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалізацію держав-
ної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим дер-
жавою боргом. Особливості провадження депозитарної діяльності з державними об-
лігаціями України визначаються відповідно до закону Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України.

9. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішньої державної по-
зики України здійснює центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реа-
лізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та га-
рантованим державою боргом, який може залучати для цього банки, інвестиційні 
фірми тощо. Відносини між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим 
на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом 
та гарантованим державою боргом, та зазначеними юридичними особами регулю-
ються відповідними договорами.
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10. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення та погашення дер-

жавних облігацій України здійснюються відповідно до умов розміщення державних 
облігацій України за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі 
у Державному бюджеті України на відповідний рік.

11. Державні облігації України можуть бути іменними або на пред’явника.
Державні облігації України можуть існувати виключно в електронній формі.
12. Розміщення облігацій внутрішньої державної позики України здійснюється в 

національній або іноземній валюті, а облігацій зовнішньої державної позики України 
— у валюті запозичення або в іншій валюті відповідно до умов розміщення облігацій 
зовнішньої державної позики України. Ціна розміщення державних облігацій Украї-
ни може бути більшою, меншою за їхню номінальну вартість або дорівнювати їхній 
номінальній вартості.

13. Виплата доходів та погашення державних облігацій України здійснюються ко-
штами або в іншій формі за згодою сторін.

Стаття 17. Інфраструктурні облігації
1. Емісію інфраструктурних облігацій може здійснювати особа, що реалізує або 

фінансує інфраструктурний проект, у порядку, встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку. Кошти від розміщення інфраструктур-
них облігацій спрямовуються на фінансування та/або рефінансування витрат інфра-
структурного проекту.

2. Інфраструктурний проект — це проект будівництва (реконструкції, ремон-
ту) об’єктів у сферах транспортної інфраструктури (доріг, мостів, переправ тощо) 
та газопроводів, у сферах соціально-культурного призначення (об’єктів охорони 
здоров’я, освіти, соціального призначення) та/або житлово-комунального господар-
ства (водопровідних та каналізаційних споруд, систем тепло— та енергопостачан-
ня тощо).

Порядок відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати 
яких рефінансуються за кошти державного бюджету, встановлюється Кабінетом Мі-
ністрів України.

Порядок відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати 
яких рефінансуються за кошти місцевих бюджетів, встановлюється відповідним ор-
ганом місцевого самоврядування.

3. Для цілей цього Закону особою, що реалізує або фінансує інфраструктурний 
проект, визнаються:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим або територіальна громада в особі 
представницького органу місцевого самоврядування, за умови прийняття рішення 
про реалізацію інфраструктурного проекту, — з дати набрання чинності таким рі-
шенням;

держава Україна в особі уповноважених органів, за умови прийняття рішення про 
реалізацію інфраструктурного проекту або державної цільової програми здійснення 
інвестицій в об’єкти інфраструктури, — з дати набрання чинності таким рішенням;

юридична особа приватного права, у тому числі за проектами, що реалізуються 
відповідно до договору державно-приватного партнерства;

спеціалізована установа, утворена Кабінетом Міністрів України чи іншим спеціаль-
но уповноваженим органом, — у порядку, визначеному законом;

міжнародна фінансова організація.
4. Особа, що реалізує інфраструктурний проект, для фінансування якого здійсне-

но випуск інфраструктурних облігацій, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком 
яких може бути дострокове припинення, скасування або інша втрата прав на інфра-
структурний проект, а також їх обтяження.

5. Емісія декількох випусків інфраструктурних облігацій може бути здійснена для 
реалізації одного інфраструктурного проекту, за умови, що загальна номінальна вар-
тість таких емісій не перевищує проектно-кошторисну вартість інфраструктурного 
проекту, яка має бути визначена в рішенні про здійснення такого проекту.

Особа, що фінансує інфраструктурний проект, може здійснювати емісію одно-
го випуску інфраструктурних облігацій для фінансування декількох інфраструктур-
них проектів.

6. Особа, що реалізує або фінансує інфраструктурний проект, зобов’язана відо-
кремити залучені кошти і придбані матеріальні цінності від іншого свого майна та за-
безпечити цільове використання надходжень, що будуть залучені від інвесторів на 
фінансування та/або рефінансування витрат інфраструктурного проекту.

У разі нецільового використання надходжень, залучених від інвесторів на фінан-
сування та/або рефінансування витрат інфраструктурного проекту, особа, що реа-
лізує або фінансує інфраструктурний проект, несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

7. У разі якщо емітентом інфраструктурних облігацій є особа, що реалізує інфра-
структурний проект, рішення про емісію облігацій або проспект облігацій повинні, 
додатково до вимог цього Закону, включати опис проекту, його техніко-економічні 
параметри, строк реалізації.

У разі якщо емітентом інфраструктурних облігацій є особа, що фінансує інфра-
структурні проекти, рішення про емісію облігацій або проспект облігацій повинні, до-
датково до вимог цього Закону, включати опис проектів, які отримають фінансуван-
ня за рахунок надходжень від розміщення облігацій, процедури оцінки та відбору 
проектів для фінансування.

8. Річна інформація про емітента інфраструктурних облігацій повинна, додатково 
до вимог цього Закону, містити підтверджені незалежним аудитором відомості про 
поточний стан реалізації інфраструктурного проекту, а також обсяг коштів, залуче-
них за рахунок розміщення інфраструктурних облігацій, та обсяг фактично викорис-
таних коштів для реалізації або фінансування інфраструктурного проекту.

9. Рішенням про емісію облігацій або проспектом облігацій визначаються джере-
ла погашення інфраструктурних облігацій та виплати доходів за ними, включаючи 
частину надходжень (за наявності) від зданого в експлуатацію об’єкта інфраструк-
тури.

Стаття 18. Зелені облігації
1. Емісію зелених облігацій може здійснювати особа, що реалізує або фінансує 

проект екологічного спрямування.
Кошти від розміщення зелених облігацій спрямовуються на фінансування та/або 

рефінансування витрат проекту екологічного спрямування. У разі якщо емітентом зе-
лених облігацій є держава Україна, кошти від їх розміщення використовуються від-
повідно до Бюджетного кодексу України.

2. Проект екологічного спрямування — це проект у сфері альтернативної енер-
гетики, енергоефективності, мінімізації утворення, утилізації та переробки відходів, 
впровадження екологічно чистого транспорту, органічного землеробства, збережен-
ня флори і фауни, водних і земельних ресурсів, адаптації до змін клімату, а також ін-
ший проект, спрямований на захист навколишнього природного середовища, впро-
вадження екологічних стандартів, скорочення викидів у навколишнє природне се-
редовище.

Порядок відбору та супроводження проектів екологічного спрямування, які фі-
нансуються за кошти державного і місцевих бюджетів, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання».

3. Для цілей цього Закону:
1) особою, що реалізує проект екологічного спрямування, визнаються:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, територіальна громада в особі пред-

ставницького органу місцевого самоврядування, за умови прийняття рішення про ре-
алізацію проекту екологічного спрямування, — з дати набрання чинності таким рі-
шенням;

держава Україна в особі уповноважених органів, за умови прийняття рішення про 
реалізацію проекту екологічного спрямування або державної цільової програми що-
до здійснення екологічних (зелених) інвестицій, — з дати набрання чинності таким 
рішенням;

юридична особа приватного права, у тому числі за проектами, що реалізуються 
відповідно до договору державно-приватного партнерства;

2) особою, що фінансує проект екологічного спрямування, визнаються:
спеціалізована фінансова установа, утворена Кабінетом Міністрів України чи ін-

шим спеціально уповноваженим органом, — у випадках та в порядку, визначених за-
коном, яким визначається її правовий статус;

юридична особа приватного права, зокрема банк, інша фінансова установа;
міжнародна фінансова організація.
4. Особа, що реалізує проект екологічного спрямування, для фінансування якого 

здійснено емісію зелених облігацій, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких 
може бути дострокове припинення, скасування або інша втрата прав на проект еко-
логічного спрямування та/або їх обтяження.

5. Емісія декількох випусків зелених облігацій може бути здійснена для реаліза-
ції одного проекту екологічного спрямування, за умови, що загальна номінальна вар-
тість таких емісій не перевищує проектно-кошторисну вартість проекту екологічно-
го спрямування, яка має бути визначена в рішенні про здійснення такого проекту.

Особа, що фінансує проект екологічного спрямування, може здійснювати емісію 
одного випуску зелених облігацій для фінансування декількох проектів екологічно-
го спрямування.

6. Особа, що реалізує або фінансує проект екологічного спрямування, зобов’язана 
забезпечити цільове використання надходжень, що будуть залучені від інвесторів на 
фінансування та/або рефінансування витрат проекту екологічного спрямування.

7. У разі якщо емітентом зелених облігацій є особа, що реалізує проект екологіч-
ного спрямування, рішення про емісію облігацій або проспект облігацій повинні, до-
датково до вимог цього Закону, включати опис проекту, його техніко-економічні па-
раметри, строк реалізації, розрахунок екологічного ефекту, що очікується від реалі-
зації проекту.

8. У разі якщо емітентом зелених облігацій є особа, що фінансує проекти еколо-
гічного спрямування, рішення про емісію облігацій або проспект облігацій повинні, 
додатково до вимог цього Закону, включати опис проектів, які отримають фінансу-
вання за рахунок надходжень від розміщення облігацій, процедури оцінки та відбо-

ру проектів для фінансування, порядок розрахунку екологічного ефекту, що очіку-
ється від реалізації проектів.

9. Річна інформація про емітента зелених облігацій повинна, додатково до вимог 
статті 126 цього Закону, містити відомості про поточний стан реалізації проекту еко-
логічного спрямування, а також обсяг коштів, залучених за рахунок емісії зелених об-
лігацій, та обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування про-
екту екологічного спрямування.

10. Рішення про емісію облігацій або проспект облігацій може передбачати, що 
джерелами погашення зелених облігацій та виплати доходів за ними є надходжен-
ня (за наявності) від зданого в експлуатацію об’єкта, фінансування або реалізацію 
якого здійснено за рахунок коштів, залучених від розміщення зелених облігацій, а 
також інші надходження, передбачені рішенням про емісію облігацій або проспек-
том облігацій.

Стаття 19. Облігації міжнародних фінансових організацій
1. Міжнародна фінансова організація — це міжнародна організація, яка згідно із 

своїми установчими документами та/або відповідно до міжнародного договору Укра-
їни здійснює емісію облігацій на території України.

Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.
Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в порядку, встановленому 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емісію відсоткових або 
дисконтних облігацій, у тому числі шляхом публічної пропозиції.

Емісії облігацій міжнародних фінансових організацій обслуговуються у депози-
тарній системі України.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної фінансової політики, за погодженням з Національним банком України надає до-
звіл на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій. Рішення 
про надання зазначеного погодження або про обґрунтовану відмову в такому надан-
ні приймається у встановленому порядку протягом п’яти робочих днів з дня надхо-
дження відповідного звернення міжнародної фінансової організації.

3. Кошти, отримані міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є 
Україна, від розміщення облігацій, використовуються для здійснення такими органі-
заціями операцій відповідно до установчих актів таких організацій та/або міжнарод-
них договорів України згідно з Конституцією України та Законом України «Про між-
народні договори України».

У разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою 
організацією не укладено міжнародний договір України, кошти, отримані такою між-
народною фінансовою організацією від розміщення облігацій, використовуються за 
погодженням із Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку.

Особливості емісії та обігу (в тому числі допуску облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій до торгів на організованому ринку капіталу) облігацій міжнародних 
фінансових організацій, у тому числі перелік документів, що подаються для реєстра-
ції випуску таких облігацій, та вимоги до їх оформлення, а також строки реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та звіту про ре-
зультати емісії цінних паперів визначаються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

4. Облігація міжнародної фінансової організації має номінальну вартість, визна-
чену в національній валюті.

Розміщення та погашення облігацій міжнародних фінансових організацій здій-
снюються в національній валюті.

5. Вимоги до розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями як 
емітентами облігацій, зокрема порядок, зміст та строки подання ними регульованої 
інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

6. Положення розділів VII-IX цього Закону не застосовуються до міжнародних фі-
нансових організацій та облігацій міжнародних фінансових організацій, крім випад-
ку, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особли-
востей, передбачених таким проспектом. Міжнародні фінансові організації можуть 
оформлювати проспект при здійсненні будь-якої емісії відсоткових або дисконтних 
облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції.

7. Після початку розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій зміни 
до проспекту (рішення про емісію) таких облігацій у частині умов розміщення, обігу, 
виплати доходу, погашення та обсягу прав власників за цінними паперами вносять-
ся емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску. Зміни до про-
спекту (рішення про емісію), що не стосуються таких умов та обсягу прав власників 
за цінними паперами, вносяться емітентом самостійно.

Стаття 20. Казначейські зобов’язання України
1. Казначейське зобов’язання України — це державний цінний папір, що розмі-

щується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб та посвідчує факт 
заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського 
зобов’язання України, надає власнику право на отримання грошового доходу та по-
гашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов’язань України. Но-
мінальна вартість казначейських зобов’язань України може бути визначена у націо-
нальній або іноземній валюті.

Обсяг емісії казначейських зобов’язань України у сукупності з емісією облігацій 
внутрішньої державної позики України не може перевищувати граничного розміру 
державного боргу та обсягу пов’язаних з обслуговуванням державного боргу видат-
ків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Емісія казначейських зобов’язань України є частиною бюджетного процесу і не 
підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями України гаранту-
ється доходами Державного бюджету України.

Дія розділу VII цього Закону не поширюється на емісію казначейських зобов’язань 
України.

2. Казначейські зобов’язання України можуть бути:
1) довгостроковими — із строком обігу понад п’ять років;
2) середньостроковими — із строком обігу від одного до п’яти років;
3) короткостроковими — із строком обігу до одного року.
3. Емітентом казначейських зобов’язань України виступає держава в особі цен-

трального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бю-
джетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою 
боргом, відповідно до законодавства.

4. Казначейські зобов’язання України можуть бути іменними або на пред’явника.
Казначейські зобов’язання України розміщуються у паперовій або електронній 

формі.
У разі розміщення казначейських зобов’язань України у паперовій формі вида-

ється сертифікат.
У сертифікаті казначейського зобов’язання України зазначаються вид цінного па-

пера, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати гро-
шового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено 
погашення, дата і місце видачі казначейського зобов’язання України, серія та номер 
сертифіката казначейського зобов’язання України, підпис керівника емітента або ін-
шої уповноваженої особи. У сертифікаті іменного казначейського зобов’язання Укра-
їни також зазначається ім’я (в розумінні Цивільного кодексу України) власника.

Особливості погашення та реалізації прав за казначейськими зобов’язаннями 
України визначаються умовами їх розміщення, які затверджуються центральним ор-
ганом виконавчої влади, уповноваженим на реалізацію державної бюджетної політи-
ки у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, відпо-
відно до законодавства.

Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов’язань 
України здійснюються в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх роз-
міщення.

5. Рішення про розміщення казначейських зобов’язань України приймається згід-
но з Бюджетним кодексом України. У рішенні передбачаються умови розміщення та 
погашення казначейських зобов’язань України.

6. Умови розміщення казначейських зобов’язань України можуть передбачати 
їх погашення шляхом зменшення зобов’язань перед Державним бюджетом Украї-
ни власника казначейського зобов’язання України на вартість такого зобов’язання.

7. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов’язань України під 
час їх розміщення встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповно-
важеним на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління держав-
ним боргом та гарантованим державою боргом.

8. Особливості провадження депозитарної діяльності з казначейськими 
зобов’язаннями України визначаються відповідно до закону Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України.

Стаття 21. Інвестиційні сертифікати
1. Інвестиційний сертифікат — це цінний папір, емісія якого здійснюється компа-

нією з управління активами пайового інвестиційного фонду та який посвідчує право 
власності власника такого цінного папера на частку в пайовому інвестиційному фон-
ді, а також інші права у встановлених законом випадках.

2. Емітентом інвестиційних сертифікатів є компанія з управління активами пайо-
вого інвестиційного фонду.

3. Кількість інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, щодо 
яких здійснюється емісія, зазначається у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів.

Строк, протягом якого здійснюється укладання договорів з першими власниками 
щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових ін-
вестиційних фондів, не обмежується.

4. Інвестиційні сертифікати можуть надавати їх власникам право на отримання 
доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого 
та інтервального пайових інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються.

5. Укладання деривативних контрактів та емісія деривативних цінних паперів, ба-
зовим активом яких є інвестиційні сертифікати, не допускається.

6. Особливості емісії, обігу, обліку, викупу та погашення інвестиційних сертифіка-
тів визначаються відповідним законодавством.

Стаття 22. Опціонні сертифікати
1. Опціонний сертифікат — це деривативний цінний папір, що посвідчує право йо-

го власника на придбання у його емітента (опціонний сертифікат на придбання) або 
на продаж його емітенту (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ці-
ною, у строк та на інших умовах, визначених проспектом (рішенням про емісію цін-
них паперів) опціонних сертифікатів. Опціонний сертифікат може передбачати роз-
рахунки між сторонами залежно від ціни базового активу без його придбання або 
продажу.

2. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в електронній формі.
3. Порядок реєстрації випуску та затвердження проспекту опціонних сертифікатів 

установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Обіг опціонних сертифікатів дозволяється після реєстрації Національною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії опціонних сер-
тифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

Стаття 23. Фондові варанти
1. Фондовий варант — це деривативний цінний папір, який надає його власнику 

право на придбання у строк та за ціною, визначеними проспектом (рішенням про емі-
сію цінних паперів) фондових варантів, у емітента акцій або облігацій такого емітен-
та, емісія яких буде здійснена у терміни, визначені проспектом (рішенням про емі-
сію цінних паперів) фондових варантів. Погашення фондових варантів може відбу-
ватися шляхом передачі власнику фондового варанта права власності на акції та/або 
облігації емітента або шляхом сплати їх вартості, визначеної у встановленому сто-
ронами порядку.

2. Фондові варанти можуть існувати виключно в електронній формі.
3. Порядок реєстрації випуску та затвердження проспекту фондових варантів 

установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Обіг фондових варантів дозволяється після реєстрації Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії фондових варантів та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску фондових варантів.

Стаття 24. Кредитні ноти
1. Кредитна нота — це емісійний деривативний цінний папір, що посвідчує 

обов’язок емітента здійснювати виплату відсоткових доходів власнику такого цінно-
го папера у розмірі та строки, встановлені проспектом (рішенням про емісію), пога-
шення якого здійснюється шляхом сплати емітентом власнику номінальної вартості 
такого цінного папера, за умови, що не відбулася подія, пов’язана із платоспромож-
ністю третьої особи, зазначеної у проспекті (рішенні про емісію).

2. У разі настання події, пов’язаної із платоспроможністю третьої особи, зазначе-
ної у проспекті (рішенні про емісію), власник кредитної ноти втрачає право на одер-
жання відсоткових доходів, а емітент цінного папера зобов’язаний здійснити викуп 
кредитної ноти за ціною, що визначається в порядку, передбаченому проспектом (рі-
шенням про емісію).

3. Подією, пов’язаною із платоспроможністю третьої особи, є:
1) банкрутство такої третьої особи;
2) встановлена у порядку, визначеному проспектом (рішенням про емісію) кре-

дитної ноти, невиплата або несвоєчасна виплата третьою особою грошового 
зобов’язання за договором позики, кредиту або іншим договором, передбаченим 
проспектом (рішенням про емісію) кредитної ноти;

3) проведення процедури фінансової реструктуризації щодо зобов’язання такої 
третьої особи у порядку, передбаченому законом.

4. Кредитні ноти можуть існувати виключно в електронній формі.
5. Порядок реєстрації випуску та затвердження проспекту (рішення про емісію) 

кредитних нот установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

6. Обіг кредитних нот дозволяється після реєстрації Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку звіту про результати емісії кредитних нот та видачі 
свідоцтва про реєстрацію випуску кредитних нот.

Стаття 25. Депозитарні розписки
1. Депозитарна розписка — це іменний деривативний цінний папір, що посвідчує 

право його власника на отримання від емітента депозитарної розписки доходів, які 
будуть одержані емітентом депозитарної розписки за певною кількістю цінних папе-
рів іноземного емітента, розміщених за межами України, власником яких є емітент 
депозитарної розписки і які є базовим активом депозитарної розписки, а також право 
вимагати реалізації емітентом депозитарної розписки всіх інших прав за цінними па-
перами, які є базовим активом депозитарної розписки, у тому числі права на управ-
ління емітентом цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки, згідно 
з інструкціями власника депозитарної розписки.

2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати 
цінні папери іноземного емітента, що забезпечують їх власникові однакові права за 
такими цінними паперами.

Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути деривативні цінні папе-
ри, деривативні контракти та інші фінансові інструменти, визначені Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Емітент депозитарних розписок може здійснювати їх емісію за умови, що він 
є власником цінних паперів, які є базовим активом депозитарних розписок, або має 
безумовне право на придбання у власність таких цінних паперів у кількості, визна-
ченій проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) депозитарних розписок, не-
відкладно після розміщення депозитарних розписок. Емітент депозитарних розписок 
зобов’язаний у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, з дотриманням умов законодавства забезпечити здійснення обтяжен-
ня базового активу, яке матиме наслідком унеможливлення відчуження базового ак-
тиву на час обігу депозитарних розписок.

4. Порядок емісії, обігу, викупу та/або дострокового припинення обігу (погашен-
ня) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Емітент депозитарної розписки не має права відчужувати базовий актив депо-
зитарної розписки або розпоряджатися ним протягом строку обігу депозитарної роз-
писки. Обтяження базового активу скасовуються лише після погашення емітентом 
депозитарної розписки.

6. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний забезпечувати власнику депози-
тарної розписки реалізацію всіх прав за цінними паперами, які є базовим активом де-
позитарної розписки, шляхом здійснення емітентом своїх прав за такими цінними па-
перами згідно з розпорядженням власника депозитарної розписки.

7. Всі доходи за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розпис-
ки, що виплачуються емітенту протягом строку обігу такої депозитарної розписки, 
належать власнику депозитарної розписки, якщо інше не передбачено проспектом 
(рішенням про емісію цінних паперів) депозитарних розписок. Емітент депозитарної 
розписки зобов’язаний перераховувати такі доходи власнику депозитарної розпис-
ки протягом строку, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних папе-
рів) депозитарних розписок.

8. Депозитарні розписки можуть існувати виключно в електронній формі.
9. Строк обігу депозитарної розписки не може перевищувати строку обігу цінних 

паперів, які є базовим активом депозитарної розписки.
10. Обіг депозитарних розписок дозволяється після реєстрації Національною ко-

місією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії депозитар-
них розписок та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску депозитарних розписок.

Стаття 26. Ощадні сертифікати банків
1. Ощадний сертифікат банку — це цінний папір, який підтверджує суму вкла-

ду, внесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання після 
спливу встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, 
у банку, який його видав.

2. Ощадний сертифікат банку є неемісійним цінним папером, що видається на 
певний строк (під проценти, передбачені умовами його видачі).

Ощадні сертифікати банків можуть бути виключно ордерними та існують виключ-
но у паперовій формі.

Особа, зазначена в ощадному сертифікаті банку, може передати право власнос-
ті на такий сертифікат іншій особі лише шляхом вчинення повного (іменного) індо-
саменту.

3. Обов’язковими реквізитами ощадного сертифіката банку є: найменування виду 
цінного папера, найменування і місцезнаходження банку, що видав сертифікат; се-
рія і номер сертифіката; дата видачі; сума вкладу; валюта вкладу; процентна став-
ка; строк отримання вкладу; підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, 
скріплений печаткою банку.

4. Дохід за ощадними сертифікатами банку виплачується під час пред’явлення їх 
для оплати в банк, що розмістив сертифікати.

Стаття 27. Депозитні сертифікати банків
1. Депозитний сертифікат банку — це цінний папір, який підтверджує суму вимоги 

до банку, що дорівнює номінальній вартості відповідного сертифіката, і права влас-
ника сертифіката на одержання після спливу встановленого строку номінальної вар-
тості сертифіката та відсоткового доходу (якщо виплата відсоткового доходу перед-
бачена сертифікатом) у банку, який здійснив його емісію.

2. Депозитний сертифікат банку є емісійним цінним папером. Емісія депозитних 
сертифікатів банку здійснюється на певний строк. Депозитний сертифікат банку мо-
же бути відсотковим або дисконтним.

Відсотковий депозитний сертифікат банку — це депозитний сертифікат банку, за 
яким передбачається виплата відсоткового доходу його власнику.

Дисконтний депозитний сертифікат банку — це депозитний сертифікат банку, 
що придбавається першим власником за ціною, нижчою за його номінальну вар-
тість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю депозитного сертифі-
ката банку, яка виплачується його власнику під час погашення, становить дохід (дис-
конт) за дисконтним депозитним сертифікатом банку.

Номінальна вартість депозитного сертифіката банку може бути визначена в іно-
земній валюті.
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ДОКУМЕНТИ
3. Депозитні сертифікати банків є іменними цінними паперами та можуть існува-

ти виключно в електронній формі.
4. Погашення депозитних сертифікатів банків шляхом повернення номінальної 

вартості депозитного сертифіката банку його власнику та виплата відсоткового до-
ходу (якщо виплата відсоткового доходу передбачена депозитним сертифікатом бан-
ку) здійснюються через депозитарну систему України.

5. Порядок емісії, обліку, погашення, виплати відсоткового доходу, а також поря-
док здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо депозитних сертифіка-
тів банків визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
за погодженням із Національним банком України.

Випуск депозитних сертифікатів банку реєструється Центральним депозитарієм 
цінних паперів з наступним повідомленням офіційним каналом зв’язку Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Централь-
ний депозитарій цінних паперів протягом наступного робочого дня після реєстрації 
повідомляє Національний банк України у встановленому ним порядку про реєстрацію 
випуску депозитних сертифікатів банку.

Національний банк України за погодженням з Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку може встановлювати вимоги щодо права банків на здій-
снення емісії депозитних сертифікатів банків та особливості їх обігу.

6. Вимоги статей 93, 95 та 96 цього Закону не застосовуються до емісії депозит-
них сертифікатів банків.

Стаття 28. Вексель
1. Вексель — це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу ви-
значену суму власнику векселя (векселедержателю).

2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у паперовій фор-
мі.

3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, пога-
шення вексельних зобов’язань та стягнення за векселями визначаються Законом 
України «Про обіг векселів в Україні».

Стаття 29. Заставна
1. Особливості видачі, обігу, викупу, погашення та обліку заставних і порядок роз-

криття інформації щодо них визначаються Законом України «Про іпотеку».
Стаття 30. Державний дериватив
1. Державний дериватив — це деривативний цінний папір, що розміщується дер-

жавою на міжнародних ринках капіталу і підтверджує зобов’язання України відповід-
но до умов розміщення цього цінного папера здійснити виплати власнику цього цін-
ного папера у разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту 
України, а також здійснити інші виплати.

2. Емісія державних деривативів є частиною бюджетного процесу і не підлягає ре-
гулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Рішення про розміщення державних деривативів та умови їх розміщення при-
ймаються згідно з Бюджетним кодексом України та законами України.

4. Умови розміщення державних деривативів, включаючи їх емісію, викуп, кон-
вертацію та погашення, які не визначені умовами розміщення, встановлюються від-
повідно до закону центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реа-
лізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та га-
рантованим державою боргом.

Розділ III  
ДЕРИВАТИВНІ КОНТРАКТИ ТА ЇХ ВИДИ

Стаття 31. Деривативні контракти та їх класифікація
1. Деривативний контракт — це договір, умови якого передбачають обов’язок од-

нієї або кожної із сторін такого договору щодо базового активу та/або умови якого 
встановлюються залежно від значення базового показника, а також можуть перед-
бачати обов’язок проведення грошових розрахунків.

2. Залежно від порядку укладення деривативного контракту його зміст визнача-
ється:

1) генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту — що-
до деривативних контрактів, укладення яких відбувається у багатосторонній систе-
мі організованого ринку;

2) генеральною угодою та/або описом деривативного контракту — щодо дерива-
тивних контрактів, укладення яких відбувається без використання багатосторонніх 
систем організованого ринку, за умови наявності домовленості сторін про укладення 
деривативного контракту на основі такої угоди або опису;

3) сторонами деривативного контракту самостійно — щодо деривативних контр-
актів, укладення яких відбувається без використання багатосторонніх систем орга-
нізованого ринку, за умови відсутності домовленості сторін про укладення дерива-
тивного контракту на основі генеральної угоди або опису деривативного контракту.

3. За наявністю зобов’язання щодо передачі базового активу деривативні контрак-
ти є поставними, розрахунковими або змішаними.

Поставний деривативний контракт — деривативний контракт, що передбачає пе-
редачу базового активу однією або кожною із сторін.

Розрахунковий деривативний контракт — деривативний контракт, що передбачає 
здійснення розрахунків між сторонами залежно від значення базового показника.

Змішаний деривативний контракт — деривативний контракт, що передбачає мож-
ливість за волевиявленням однієї із сторін такого контракту здійснити заміну розра-
хунків між сторонами передачею базового активу однією або кожною із сторін або 
можливість за волевиявленням однієї із сторін такого контракту здійснити заміну 
зобов’язання з передачі базового активу однією або кожною із сторін зобов’язанням 
здійснити розрахунки.

Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов’язання щодо пере-
дачі базового активу за поставним деривативним контрактом, на момент укладення 
такого деривативного контракту не вимагається, якщо інше не передбачено умова-
ми деривативного контракту.

4. За типом базового активу та/або базового показника деривативні контракти по-
діляються на такі види:

1) деривативні контракти грошового ринку — це деривативні контракти, базо-
вим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали чи інше май-
но, що визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національно-
го банку України, чи інші деривативні контракти грошового ринку, базовим показ-
ником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банків-
ські метали, процентна ставка (процентний індекс) чи інші показники, що визнаються 
базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України.

Особливості укладення та виконання деривативних контрактів грошового ринку 
поза організованими ринками можуть встановлюватися Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України;

2) товарні деривативні контракти — це деривативні контракти, базовим активом 
яких є продукція чи інший товарний деривативний контракт або базовим показни-
ком яких є ціна на продукцію, послуги, роботи чи товарний індекс (ціна на декіль-
ка видів продукції);

3) фондові деривативні контракти — це деривативні контракти, базовим активом 
яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) чи інші фондові дери-
вативні контракти або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери 
чи індекс оператора організованого ринку капіталу;

4) інші деривативні контракти — це деривативні контракти, базовим активом яких 
є право вимоги, інший деривативний контракт (крім деривативних контрактів грошо-
вого ринку, товарних або фондових деривативних контрактів), інше майно, що ви-
значається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статис-
тичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативного контракту), 
фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього природного середовища, 
інші показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових ак-
тах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативні 
контракти, що поєднують ознаки декількох видів деривативних контрактів, визначе-
них цією частиною, та деривативні контракти, що не можуть бути віднесені до інших 
видів деривативних контрактів, визначених цією частиною.

Стаття 32. Базовий актив та базовий показник
1. Базовий актив деривативного контракту (далі — базовий актив) — це емісійні 

цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), інші фінансові інструменти, валютні 
цінності, продукція, роботи, послуги, що мають грошовий вираз вартості.

Інше майно визначається базовим активом відповідно до нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та нормативно-право-
вих актів Національного банку України — щодо деривативів грошового ринку в меж-
ах компетенції, визначеної цим Законом.

Базовим активом не можуть бути об’єкти, вилучені з цивільного обороту.
Якщо базовим активом є обмежено оборотоздатний об’єкт цивільних прав, сто-

ронами поставного або змішаного деривативного контракту можуть бути виключно 
особи, яким може належати такий базовий актив.

У разі якщо базовим активом є інший деривативний контракт, відчуженням (про-
дажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення де-
ривативного контракту, який є базовим активом.

2. Базовий показник деривативного контракту (далі — базовий показник) — це 
ціна базового активу (в тому числі його курс), дохідність базового активу, процентна 
ставка, індекс, показники статистичної інформації, фізичні, біологічні, хімічні показ-
ники стану навколишнього природного середовища.

Інші показники, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, визнаються базо-
вими показниками відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку та/або нормативно-правових актів Національного 
банку України в межах компетенції, визначеної цим Законом.

3. Деривативний контракт повинен передбачати щонайменше один базовий актив 
або базовий показник. Один деривативний контракт може визначати декілька базо-
вих активів та/або базових показників.

Стаття 33. Види деривативних контрактів

1. Деривативними контрактами є:
1) опціон;
2) форвард;
3) ф’ючерс;
4) своп;
5) кредитний дефолтний своп;
6) свопціон;
7) ф’ючерс на своп;
8) форвард на своп;
9) контракт на різницю цін;
10) контракт на майбутню відсоткову ставку;
11) інші правочини, що відповідають визначенню статті 31 цього Закону.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати ін-

ші види деривативних контрактів, які прямо не передбачені цією частиною, але від-
повідають визначенню, встановленому статтею 31 цього Закону.

2. Не є деривативними контрактами кредитні договори, договори репо, догово-
ри про участь у фонді фінансування будівництва, договори про придбання сертифі-
катів фонду операцій з нерухомістю, договори позики, банківського вкладу (депо-
зиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу, лізингу або страхування.

3. Опціон — це деривативний контракт, що укладається на організованому рин-
ку або поза ним, за яким одна сторона зобов’язується у разі пред’явлення вимоги ін-
шою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон «кол») 
або купити базовий актив у іншої сторони (опціон «пут») за ціною та на інших умо-
вах, визначених сторонами під час вчинення правочину, відповідно до специфікації 
такого опціону (для опціонів, укладених на організованому ринку). Опціон також мо-
же передбачати обов’язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів 
за набуте право вимоги за таким опціоном (премію опціону).

4. Форвард — це деривативний контракт, що укладається на організованому рин-
ку або поза ним, за яким одна сторона зобов’язується у визначений момент у май-
бутньому передати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов’язується купи-
ти базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час укла-
дення договору.

5. Ф’ючерс — це деривативний контракт, що укладається на організованому рин-
ку, за яким одна сторона зобов’язується у визначений момент у майбутньому переда-
ти базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов’язується прийняти та оплатити 
базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час укладення 
контракту, відповідно до специфікації такого ф’ючерсу. Специфікація ф’ючерсу по-
винна містити, зокрема, інформацію про мінімальну кількість базового активу, який 
передається за контрактом, його якісні показники, мінімальний крок ціни у ході тор-
гів, умови поставки, дату настання терміну виконання зобов’язання.

6. Своп — це деривативний контракт, що укладається на організованому ринку 
або поза ним, за яким сторони зобов’язуються протягом дії такого контракту з ви-
значеною ним періодичністю здійснювати обмін платежами, розмір яких визначаєть-
ся відповідно до умов такого контракту.

7. Кредитний дефолтний своп — це деривативний контракт, що укладається на 
організованому ринку або поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов’язуються 
здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі залежно від платоспро-
можності передбаченої умовами такого контракту особи, яка є емітентом цінного па-
перу або стороною деривативного контракту, або залежно від настання визначеної 
таким контрактом події.

8. Свопціон — це деривативний контракт, що укладається на організованому рин-
ку або поза ним, за умовами якого одна сторона отримує право, а інша сторона без-
умовне зобов’язання укласти своп на умовах, визначених сторонами під час укла-
дення такого контракту, у визначений ним момент у майбутньому або до настання 
такого моменту.

9. Ф’ючерс на своп — це деривативний контракт, що укладається на організова-
ному ринку, за яким сторони зобов’язуються у визначений момент у майбутньому 
укласти своп на умовах, визначених сторонами під час укладення ф’ючерсу на своп, 
відповідно до специфікації такого ф’ючерсу на своп.

10. Форвард на своп — це деривативний контракт, що укладається поза регульо-
ваним ринком, за яким сторони зобов’язуються у визначений момент у майбутньому 
укласти своп на умовах, визначених сторонами під час укладення форварду на своп.

11. Контракт на різницю цін — це деривативний контракт, що укладається на ор-
ганізованому ринку або поза ним та передбачає обов’язок однієї сторони (покупця) 
сплатити іншій стороні (продавцю) суму, що дорівнює різниці між ціною базового ак-
тиву на момент вчинення такого правочину, визначеною у порядку, встановленому 
сторонами, та ціною такого активу станом на дату закінчення дії контракту, визначе-
ною у порядку, встановленому сторонами (далі — різницю цін), якщо ціна базово-
го активу знизилася, та обов’язок продавця сплатити покупцю різницю цін, якщо ці-
на базового активу зросла. Контракт на різницю цін не може передбачати обов’язок 
продавця передати базовий актив.

12. Контракт на майбутню відсоткову ставку — це деривативний контракт, що 
укладається на організованому ринку або поза ним та передбачає обов’язок однієї 
сторони (кредитора) сплатити іншій стороні (боржнику) компенсаційний платіж, як-
що станом на майбутню дату, визначену деривативним контрактом, розмір відсотко-
вої ставки, визначеної сторонами як базовий актив деривативного контракту (май-
бутня відсоткова ставка), буде більшим, ніж розмір такого базового активу, зазначе-
ний у деривативному контракті (фіксована відсоткова ставка), та обов’язок боржни-
ка сплатити кредитору компенсаційний платіж, якщо майбутня відсоткова ставка бу-
де меншою, ніж фіксована відсоткова ставка. Якщо станом на дату, визначену дери-
вативним контрактом, розмір майбутньої відсоткової ставки у порівнянні з фіксова-
ною відсотковою ставкою не змінився, зобов’язання сторін за контрактом припиня-
ються неможливістю їх виконання.

Компенсаційний платіж розраховується як абсолютне значення (модуль) різни-
ці між добутком передбаченої контрактом суми основного грошового зобов’язання 
(грошового зобов’язання, до якого застосовується відсоткова ставка) і майбутньої 
відсоткової ставки та добутком передбаченої контрактом суми основного грошового 
зобов’язання і фіксованої відсоткової ставки.

13. Вимоги цього Закону щодо деривативних контрактів не поширюються на то-
варні деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами відповідно до цьо-
го Закону, а також на торговельні майданчики/ринки, де укладаються такі контрак-
ти (договори).

Стаття 34. Ринок деривативних контрактів
1. Деривативні контракти укладаються як на організованих ринках капіталу, пе-

редбачених пунктами 2, 5 та 7 частини першої статті 49 цього Закону, так і поза ними.
2. Укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних 

контрактів здійснюється згідно із специфікаціями.
Укладення деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів та ОТМ де-

ривативних контрактів може здійснюватися згідно із специфікаціями.
Специфікації деривативних контрактів розробляються оператором для кожно-

го з деривативних контрактів, які укладаються на відповідному ринку деривативних 
контрактів, та реєструються:

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погоджен-
ня Національним банком України — щодо деривативних контрактів грошового рин-
ку. Національний банк України має право відмовити у погодженні відповідних спе-
цифікацій з підстав, визначених нормативно-правовими актами Національного бан-
ку України;

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погоджен-
ня центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у відповідних сферах, — щодо поставних товарних деривативних 
контрактів, базовий актив яких належить до сфери регулювання такого регулятора 
або до сфери, державну політику у якій формує такий центральний орган виконавчої 
влади. Такий центральний орган виконавчої влади має право відмовити у погоджен-
ні відповідних специфікацій з підстав, визначених нормативно-правовими актами та-
кого центрального органу виконавчої влади;

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку — щодо інших де-
ривативних контрактів.

3. Оператор регульованого ринку повинен забезпечити, щоб усі зобов’язання за 
деривативними контрактами, що укладаються на відповідному регульованому ринку, 
підлягали клірингу через центрального контрагента.

Оператор БТМ може передбачити у правилах відповідного БТМ, що зобов’язання 
за деривативними контрактами, що укладаються на такому БТМ, підлягають клірин-
гу через центрального контрагента.

4. З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань 
стороною деривативного контракту Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу цен-
тральним контрагентом за відповідними категоріями деривативних контрактів, укла-
дених поза організованим ринком, крім деривативних контрактів грошового ринку.

Випадки обов’язковості проведення клірингу центральним контрагентом за дери-
вативними контрактами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, 
можуть встановлюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку за погодженням з Національним банком України.

5. Деривативні контракти, що укладаються поза організованим ринком, можуть 
укладатися, зокрема, на підставі опису деривативного контракту та/або генеральної 
угоди.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює перелік іс-
тотних умов генеральної угоди. У разі якщо хоча б однією із сторін генеральної уго-
ди є банк, перелік істотних умов такої генеральної угоди встановлюється Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним 
банком України.

6. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову ді-
яльність, може передбачатися можливість неттінгу.

7. У разі укладення деривативного контракту поза організованим ринком та в ін-
ших випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, інформація про укладений деривативний контракт подається до торгово-
го репозиторію.

Зміст інформації, порядок та строк її подання до торгового репозиторію встанов-
люються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому 
випадки, порядок і строк подання та зміст інформації щодо деривативних контрак-
тів грошового ринку, що подається до торгового репозиторію, Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку встановлює за погодженням з Національним 
банком України.

8. Інформація про деривативні контракти, укладені на організованому ринку, по-
дається до торгового репозиторію в порядку, встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку.

9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги 
та показники, що обмежують ризики учасників організованого ринку деривативних 
контрактів, зокрема встановлює методику розрахунку лімітів позицій, які учасник ор-
ганізованого ринку деривативних контрактів може мати за товарними деривативни-
ми контрактами, та порядок їх дотримання.

10. Положення частини сьомої цієї статті не поширюються на деривативні контр-
акти щодо оптових енергетичних продуктів, інформація щодо яких подається у по-
рядку, встановленому законодавством.

Розділ IV  
УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРАВОЧИНІВ  

ЩОДО НИХ
Стаття 35. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами
1. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності 

всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, встанов-
лених законом або правочином.

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути вста-
новлено виключно у випадках та порядку, передбачених законом.

2. Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в па-
перовій формі, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі. По-
рядок переходу прав на фінансові банківські векселі та прав за фінансовими бан-
ківськими векселями визначається Національним банком України, порядок переходу 
прав на фінансові казначейські векселі та прав за фінансовими казначейськими век-
селями — Кабінетом Міністрів України.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в елек-
тронній формі, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на іменні цін-
ні папери.

Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред’явника і реалізація прав за ни-
ми потребує обов’язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде 
рахунок у цінних паперах такого власника.

Реєстр власників цінних паперів на пред’явника не складається.
3. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером перехо-

дять до іншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис-
тему України.

Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реє-
стру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реаліза-
ція прав за ними потребує обов’язкової ідентифікації власника депозитарною устано-
вою, що веде рахунок у цінних паперах (крім випадку, якщо облік прав на цінні папе-
ри власника здійснюється на рахунку номінального утримувача у встановленому за-
конодавством порядку) такого власника.

4. Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом вчи-
нення на ордерному цінному папері передавального напису (індосаменту). Індоса-
мент може бути бланковим (на пред’явника) — без зазначення особи, стосовно якої 
повинні бути виконані зобов’язання, або повним (іменним) — із зазначенням такої 
особи.

5. Особливості переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами вста-
новлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або пра-
вочином щодо таких цінних паперів.

Стаття 36.  Особливості укладення та виконання деривативних контрактів та право-
чинів щодо фінансових інструментів

1. Деривативні контракти та правочини щодо фінансових інструментів, що укла-
даються на організованому ринку капіталу, вважаються укладеними з моменту фік-
сації оператором організованого ринку капіталу факту укладення контракту (вчинен-
ня правочину) відповідно до правил функціонування такого організованого ринку ка-
піталу.

Зазначений контракт (правочин) не може бути розірваний, крім випадків, перед-
бачених таким контрактом (правочином) або законом.

2. Максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів, укла-
дених на організованих ринках капіталу, встановлюються Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

3. Припинення зобов’язання за емісійними цінними паперами здійснюється, зо-
крема, шляхом їх погашення. Відповідно до проспекту (рішення про емісію) пога-
шення здійснюється:

1) виплатою власникам таких цінних паперів їх номінальної вартості та доходу за 
такими цінними паперами;

2) постачанням (наданням) товарів (послуг);
3) конвертацією таких цінних паперів у строки, передбачені проспектом (рішен-

ням про емісію);
4) в інший спосіб, передбачений проспектом (рішенням про емісію).
У разі повного виконання зобов’язань або припинення таких зобов’язань в інший 

спосіб, передбачений законом, реєстрація випуску таких цінних паперів скасовуєть-
ся.

4. Доходи за емісійними цінними паперами виплачуються у порядку, передбаче-
ному законодавством про депозитарну систему України.

5. Особа, яка видала ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають пе-
ред його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом. У ра-
зі задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного папера про вико-
нання посвідченого цим папером зобов’язання однією або кількома особами з чис-
ла тих, які мають такі зобов’язання, особи, які індосували цінний папір, набувають 
право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов’язання за цін-
ним папером.

6. Умови деривативного контракту можуть передбачати можливість заміни сторо-
ни такого деривативного контракту на третю особу, визначену стороною самостійно. 
У такому разі згода сторони деривативного контракту на укладення іншою стороною 
деривативного контракту договору про заміну сторони не вимагається.

У разі укладення договору про заміну сторони інформація про такий договір пода-
ється до торгового репозиторію у порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, а щодо деривативних контрактів грошового рин-
ку — за погодженням з Національним банком України.

7. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативного контракту щодо 
передачі базового активу здійснити таку передачу неможливо, обов’язок щодо пере-
дачі базового активу за згодою сторони, яка приймає таке виконання, замінюється 
грошовими розрахунками між сторонами, виходячи із значення базового показника, 
якщо інше не передбачено законодавством або договором.

Якщо на момент виконання передбачених деривативним контрактом зобов’язань 
значення базового показника, що враховується при визначенні загальної суми тако-
го зобов’язання, неможливо встановити, для цілей визначення розміру зобов’язань 
та проведення розрахунків використовується останнє відоме значення відповідно-
го базового показника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

8. Зобов’язання за деривативними контрактами, за правочинами щодо фінансо-
вих інструментів, за товарними операціями можуть припинятися в результаті про-
ведення клірингу або ліквідаційного неттінгу чи в інших випадках, визначених зако-
ном. Укладення договору (в тому числі генеральної угоди або іншої угоди щодо лікві-
даційного неттінгу), що передбачає проведення клірингу або ліквідаційного неттінгу 
щодо зобов’язань за деривативними контрактами (правочинами щодо фінансового 
інструменту, товарними операціями), у разі якщо такі контракти (правочини, опера-
ції) будуть укладатися на підставі (з посиланням на обов’язковість) такого договору, 
вважається досягненням сторонами таких контрактів (правочинів, операцій) домов-
леності про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням у результаті прове-
дення клірингу або ліквідаційного неттінгу.

9. У разі якщо правила провадження клірингової діяльності особи, яка провадить 
клірингову діяльність, передбачають обов’язковість проведення ліквідаційного не-
ттінгу, направлення сторонами деривативного контракту (правочину щодо фінан-
сового інструменту, товарної операції) розпорядження на проведення клірингу та-
кій особі вважається наданням такими сторонами згоди на проведення ліквідацій-
ного неттінгу щодо зобов’язань за таким контрактом (правочином, операцією). У ра-
зі якщо правила провадження клірингової діяльності зазначеної особи передбачають 
проведення ліквідаційного неттінгу за волевиявленням сторін деривативного контр-
акту (правочину щодо фінансового інструменту, товарної операції), таке волевияв-
лення повинно бути зафіксовано в розпорядженні на проведення клірингу, що вва-
жається згодою на проведення ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань за таким 
контрактом (правочином, операцією).

10. Передбачене статтею 40 цього Закону нетто-зобов’язання може бути викона-
но шляхом звернення стягнення на предмет забезпечення, переданий сторонами уго-
ди щодо ліквідаційного неттінгу для забезпечення виконання зобов’язань таких сто-
рін за такою угодою. Зазначене нетто-зобов’язання також може бути виконано шля-
хом звернення стягнення на предмет забезпечення, який був переданий для забез-
печення виконання зобов’язань сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу будь-якою 
іншою, крім зазначених у першому реченні цієї частини, особою.

11. Виконання зобов’язань за деривативними контрактами та правочинами що-
до інших активів, допущених до торгів на регульованому ринку, здійснюється після 
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обов’язкового клірингу таких зобов’язань особою, яка провадить клірингову діяль-
ність центрального контрагента.

12. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або по-
середництвом інвестиційної фірми, крім випадків:

1) розміщення емітентом власних цінних паперів;
2) викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
3) проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
4) розміщення казначейських зобов’язань України;
5) внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичної особи;
6) дарування цінних паперів;
7) застави цінних паперів, а також вчинення правочинів, спрямованих на виконан-

ня, зміну та припинення такої застави (блокування, заклад, переказ, користування, 
управління, звернення стягнення на предмет застави тощо);

8) спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів (у тому числі поділу 
спадкового майна);

9) вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
10) вчинення правочинів у процесі приватизації;
11) укладення банком зі своїм клієнтом деривативних контрактів грошового рин-

ку поза організованим ринком деривативних контрактів;
12) укладення між кваліфікованими інвесторами, зазначеними у пунктах 1—6 

частини першої статті 6 цього Закону, правочинів щодо фінансових інструментів по-
за організованим ринком капіталу;

13) укладення поза організованими ринками капіталу товарних деривативних 
контрактів, передбачених частиною шістнадцятою статті 44 цього Закону;

14) вчинення правочинів за межами України.
13. Правочини щодо фінансових інструментів, вчинені без участі (посередництва) 

інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, є ні-
кчемними.

Правочини щодо фінансових інструментів, вчинені за участю, від імені та/або на 
користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санк-
ції», а також правочини щодо цінних паперів, емітентами яких є такі особи, є нікчем-
ними.

14. Інвестиційна фірма зобов’язана вчиняти правочини щодо акцій, допущених до 
торгів на організованому фондовому ринку, виключно на організованому ринку, крім 
випадків, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 37. Конвертація цінних паперів
1. Конвертація цінних паперів — це обмін цінних паперів одного випуску на цінні 

папери іншого випуску того самого емітента.
2. Рішення про проведення конвертації цінних паперів приймається органом (осо-

бою) емітента, уповноваженим на прийняття такого рішення.
3. У разі проведення конвертації емітент зобов’язаний здійснити викуп цінних па-

перів, що конвертуються, у їх власників, які не згодні з рішенням про проведення 
конвертації.

Порядок повідомлення власників цінних паперів про проведення конвертації, по-
рядок повідомлення емітента власниками цінних паперів про згоду (незгоду) з рішен-
ням про проведення конвертації і строк, у який цінні папери мають бути пред’явлені 
їх власниками для викупу, визначаються рішенням відповідного органу емітента про 
проведення конвертації.

Викуп цінних паперів у власників, які не згодні з рішенням про проведення кон-
вертації, здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче за номінальну вартість 
таких цінних паперів.

Ринкова вартість визначається:
1) за середнім курсом, визначеним у порядку, встановленому Національною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку, — для цінних паперів, допущених до тор-
гів на організованих ринках капіталу;

2) за вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законо-
давства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, — для 
цінних паперів, не допущених до торгів на організованих ринках капіталу.

4. Після проведення розрахунків з власниками цінних паперів реєстрація випус-
ку цінних паперів, що конвертуються, підлягає скасуванню в порядку, встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок проведення конвертації встановлюється Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Особливості конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування вста-
новлюються законодавством про інститути спільного інвестування.

6. Положення цієї статті не застосовуються до облігацій зовнішньої державної по-
зики України та державних деривативів, що розміщуються на міжнародних ринках 
капіталу.

Стаття 38.  Остаточність проведення розрахунків за деривативними контрактами, 
правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо ва-
лютних цінностей та за товарними операціями

1. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для ви-
конання такі розпорядження та/або документи, надіслані стороною деривативного 
контракту, правочину щодо фінансових інструментів чи валютних цінностей, сторо-
ною товарної операції або будь-якою третьою особою до моменту, передбаченого 
частиною другою статті 39 цього Закону:

1) розпорядження щодо обтяження чи переказу коштів;
2) розпорядження щодо переказу цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав 

за цінними паперами), проведення операцій, пов’язаних із встановленням та зняттям 
обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;

3) розпорядження щодо обтяження чи переказу валютних цінностей;
4) розпорядження щодо обтяження чи передачі предмета товарної операції;
5) розпорядження щодо деривативного контракту;
6) розпорядження щодо майнових прав на активи, передбачені пунктами 1—4 ці-

єї частини;
7) інші передбачені законодавством документи щодо фінансових інструментів, ва-

лютних цінностей, предметів товарних операцій, надіслані особі, яка провадить клі-
рингову діяльність, або особі, яка приймає та виконує відповідні розпорядження та/
або документи.

Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для вико-
нання розпорядження та/або документи, передбачені цією частиною, що були наді-
слані оператором організованого ринку після моменту, передбаченого частиною дру-
гою статті 39 цього Закону, але до кінця робочого дня, коли було оприлюднено та-
ке рішення, у разі якщо такі розпорядження та/або документи стосуються виключно 
тих активів, що були до моменту зазначеного оприлюднення заблоковані для прове-
дення операцій на організованому ринку, управління яким здійснює такий оператор.

2. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для вико-
нання для будь-яких третіх осіб розпорядження та/або документи, передбачені час-
тиною першою цієї статті, виконання яких розпочалося після моменту, передбачено-
го частиною другою статті 39 цього Закону, і тривало до закінчення робочого дня, ко-
ли було оприлюднено таке рішення, у разі якщо на момент початку виконання таких 
розпоряджень та/або документів особі, яка провадить клірингову діяльність, або осо-
бі, яка приймає та виконує такі розпорядження та/або документи, не було відомо та 
не могло бути відомо про факт оприлюднення такого рішення.

3. Положення законів щодо нікчемності або визнання недійсності правочинів не 
застосовуються до розпоряджень та/або документів, передбачених частиною пер-
шою цієї статті.

4. Внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, або осо-
би, яка приймає та виконує розпорядження та/або документи, передбачені части-
ною першою цієї статті, надіслані стороною деривативного контракту, правочину що-
до фінансових інструментів чи валютних цінностей, стороною товарної операції або 
будь-якою третьою особою, повинні встановлювати порядок виконання таких роз-
поряджень та/або документів та передбачати механізм фіксації початку такого ви-
конання.

Зазначений в абзаці першому цієї частини порядок виконання розпоряджень та/
або документів повинен з метою виконання таких розпоряджень та/або документів 
передбачати можливість використання належних особі, яка надіслала такі розпоря-
дження та/або документи, коштів та/або активів, права на які перебувають у сис-
темі клірингового обліку на момент, передбачений частиною другою статті 39 цьо-
го Закону.

5. Передбачені частиною першою цієї статті розпорядження та/або документи вва-
жаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для 
будь-яких третіх осіб з моменту, визначеного:

1) внутрішніми правилами особи, яка приймає та виконує відповідні розпоря-
дження;

2) правилами особи, яка провадить клірингову діяльність;
3) угодою щодо ліквідаційного неттінгу, передбаченою статтею 40 цього Закону.
Стаття 39.  Неплатоспроможність сторони правочину щодо фінансових інструмен-

тів чи валютних цінностей, сторони деривативного контракту чи товар-
ної операції

1. Сторона деривативного контракту, правочину щодо фінансових інструментів, 
правочину щодо валютних цінностей, сторона товарної операції є неплатоспромож-
ною у разі:

1) набрання щодо такої сторони законної сили рішенням господарського суду, а 
саме ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство або ухвалою про 
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, фізичної 
особи — підприємця;

2) прийняття щодо такої сторони Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку або Національним банком України відповідно рішення про:

а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адмі-
ністратора, та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке із таких рішень 
має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі ак-
тивів або переказу коштів;

б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фі-
нансових послуг та/або ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслід-
ком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або пе-
реказу коштів;

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
2. Для цілей цього Закону моментом оприлюднення передбачених частиною пер-

шою цієї статті рішень є:
1) щодо рішення, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті, — момент 

надсилання судового рішення особі, яка провадить клірингову діяльність, на її офі-
ційну електронну адресу, зареєстровану в Єдиній судовій інформаційно-телекомуні-
каційній системі;

2) щодо рішень, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, — момент 
опублікування тексту відповідного рішення на офіційному веб-сайті Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк 
України у порядку, встановленому відповідно до статті 141 цього Закону, здійсню-
ють обмін інформацією про прийняті ними рішення, передбачені частиною першою 
цієї статті.

Стаття 40. Ліквідаційний неттінг
1. Для цілей цієї статті розуміється:
1) під угодою щодо ліквідаційного неттінгу — генеральна угода, положення якої 

містять умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, 
що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила 
провадження клірингової діяльності, згоду на обов’язковість яких сторони дерива-
тивного контракту надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з 
особою, яка провадить клірингову діяльність;

2) під сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу — сторони генеральної уго-
ди, сторони іншого документа (договору), що містить умови та порядок проведен-
ня ліквідаційного неттінгу, сторони деривативного контракту, укладеного з посилан-
ням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, які уклали договір про клі-
рингове обслуговування з особою, якій сторони деривативного контракту направили 
розпорядження на проведення клірингу;

3) під датою ліквідаційного неттінгу — дата, зазначена в угоді щодо ліквідаційно-
го неттінгу, або дата рішення, передбаченого частиною першою статті 39 цього Зако-
ну, залежно від того, яка з них настає раніше;

4) під розрахунком вартості зобов’язань — визначення у спосіб, передбачений 
угодою щодо ліквідаційного неттінгу, грошового еквівалента (встановлення грошової 
вартості) всіх зобов’язань, що передбачені деривативними контрактами, укладеними 
з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

5) під нетто-зобов’язанням — сума грошового зобов’язання, що підлягає спла-
ті однією із сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу (сума зобов’язань якої є біль-
шою) іншій стороні такої угоди (сума зобов’язань якої є меншою) та визначається як 
різниця між сумами зобов’язань таких сторін.

2. Ліквідаційний неттінг — це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди що-
до ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, стосовно якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазна-
чено про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (да-
лі — особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості 
зобов’язань сторін такої угоди за одним або кількома деривативними контрактами, 
що існував (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу та був укладений (були 
укладені) такими сторонами з посиланням на обов’язковість для них такої угоди що-
до ліквідаційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається уго-
дою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома деривативними контрактами незалежно від їх змісту та/або стро-
ку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лік-
відаційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного не-
ттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов’язань, які іс-
нували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, 
сума яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до пункту 1 ці-
єї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими гро-
шовими зобов’язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов’язань, передбачених підпунктом «а» цього 
пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати інший, ніж передбачений 
частиною другою цієї статті, спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідацій-
ного неттінгу зобов’язань за одним або кількома деривативними контрактами, укла-
деним (укладеними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Угода щодо лік-
відаційного неттінгу може передбачати, що ліквідаційний неттінг здійснюється лише 
за заявою або повідомленням сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу, крім ви-
падку проведення ліквідаційного неттінгу у разі прийняття рішення, передбаченого 
частиною першою статті 39 цього Закону.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється, якщо:
1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідацій-

ного неттінгу;
2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття 

рішення, передбаченого частиною першою статті 39 цього Закону;
3) деривативний контракт, що містить посилання на обов’язковість для нього від-

повідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений після прийняття рішення, 
передбаченого частиною першою статті 39 цього Закону.

5. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквіда-
ційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує ви-
конання зобов’язань сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу за одним або кіль-
кома деривативними контрактами, укладеними такою стороною з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, зазначеними у пункті 1 частини 
другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої 
згоди та/або затвердження такої сторони чи будь-якої іншої особи.

6. Особливості проведення ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань юридичних 
осіб (крім банків), які є сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо яких 
відкрито провадження у справі про банкрутство, встановлюються Кодексом України 
з процедур банкрутства.

Особливості проведення ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань банків, які є 
сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу, встановлюються Законом України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

7. Положення цієї статті застосовуються також до:
1) товарних операцій, правочинів щодо фінансових інструментів, щодо валют-

них цінностей, за умови вчинення таких операцій (правочинів) з посиланням на 
обов’язковість для них відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

2) правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань за дерива-
тивними контрактами та іншими правочинами, зазначеними у цій частині.

Розділ V  
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ 

РИНКАХ
Стаття 41.  Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих то-

варних ринках
1. Професійна діяльність на ринках капіталу — це діяльність акціонерних това-

риств, товариств з обмеженою відповідальністю або товариств з додатковою відпові-
дальністю з надання фінансових та інших послуг на ринках капіталу під час здійснен-
ня будь-якого виду діяльності, передбаченого частиною другою цієї статті.

Поєднання професійної діяльності на ринках капіталу з іншими видами діяльнос-
ті дозволяється виключно в таких випадках:

1) поєднання провадження банківської діяльності з діяльністю з торгівлі фінансо-
вими інструментами, депозитарною діяльністю, діяльністю з управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю та ді-
яльністю з управління іпотечним покриттям;

2) поєднання провадження професійним учасником ринків капіталу своєї діяль-
ності з діяльністю з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організо-
ваних товарних ринках;

3) поєднання провадження професійним учасником ринків капіталу своєї діяль-
ності з діяльністю торгового репозиторію;

4) поєднання провадження професійним учасником ринків капіталу клірингової 
діяльності з визначення зобов’язань з діяльністю з організації торгівлі продукцією;

5) поєднання провадження оператором організованого ринку капіталу своєї діяль-
ності з діяльністю з організації торгівлі продукцією;

6) поєднання провадження Національним банком України своєї діяльності з про-
фесійною діяльністю на ринках капіталу у випадках, встановлених законом.

Діяльність Центрального депозитарію цінних паперів може поєднуватися з інши-
ми видами діяльності у випадках, передбачених законом.

2. На ринках капіталу здійснюються такі види професійної діяльності:
1) діяльність з торгівлі фінансовими інструментами;
2) діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
3) клірингова діяльність;
4) депозитарна діяльність;
5) діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
6) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю;
7) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
3. Професійна діяльність на організованих товарних ринках — це діяльність акці-

онерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю або товариств з додат-
ковою відповідальністю з надання послуг з організації торгівлі продукцією.

На організованих товарних ринках здійснюється професійна діяльність з організа-
ції торгівлі продукцією на товарних біржах.

Поєднання професійної діяльності на організованих товарних ринках з іншими 
видами діяльності забороняється, крім провадження товарною біржою клірингової 
діяльності з визначення зобов’язань та діяльності з організації торгівлі фінансови-
ми інструментами.

Стаття 42.  Типи професійних учасників ринків капіталу та організованих товар-
них ринків

1. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків за ти-
пами поділяються на:

1) професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які 
є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2) професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які є 
системно важливими професійними учасниками відповідно до цього Закону;

3) інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.
Стаття 43. Системно важливі професійні учасники ринків капіталу та організова-

них товарних ринків
1. Системно важливий професійний учасник ринків капіталу та організованих то-

варних ринків — це професійний учасник ринків капіталу, діяльність якого впливає 
на стабільність функціонування ринків капіталу.

2. Системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та організова-
них товарних ринків є:

1) материнські установи;
2) материнські фінансові холдинги;
3) змішані материнські фінансові холдинги;
4) професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, непла-

тоспроможність або збої в діяльності яких можуть становити системний ризик для 
функціонування ринків капіталу.

3. Материнською установою є:
1) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків, дочір-

ньою компанією якого є професійний учасник ринків капіталу та організованих то-
варних ринків, кредитна установа, фінансова компанія або підприємство, що надає 
додаткові послуги, та який не є дочірньою компанією іншого професійного учасни-
ка ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитної установи, фінансово-
го холдингу компанії або змішаного фінансового холдингу;

2) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків, який 
прямо або опосередковано володіє часткою у розмірі, що перевищує 20 відсотків ка-
піталу (прав голосу) професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, кредитної установи, фінансової компанії або підприємства, що надає до-
даткові послуги, та який не є дочірньою компанією іншого професійного учасника 
ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитної установи, фінансового 
холдингу компанії або змішаного фінансового холдингу.

4. Для цілей цієї статті дочірньою компанією є юридична особа, у якій інша юри-
дична особа (материнська компанія):

1) має більшість прав голосу; або
2) має право формування складу органів управління як учасник (акціонер); або
3) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління діяльністю на 

основі угоди; або
4) є учасником (акціонером) та за умови, що виконується хоча б одна з таких 

умов:
а) більшість членів органів управління дочірньої компанії, що обіймали посади 

протягом поточного та попереднього фінансового року, було призначено виключно 
за результатами голосування материнської компанії, якщо такій компанії належало 
20 і більше відсотків прав голосу та участь у голосуванні не брали інші юридичні осо-
би, які відповідають вимогам пунктів 1—3 цієї частини статті;

б) на підставі договору, укладеного з іншими учасниками (акціонерами), самостій-
но контролює більшість прав голосу.

Для цілей пунктів 1, 2 та 4 цієї частини статті при визначенні належних материн-
ській компанії прав голосу та прав формування органів управління, права голосу та 
права формування органів управління у тій самій особі, що належать іншим дочірнім 
компаніям цієї самої материнської компанії або особам, які діють від їх імені, дода-
ються до відповідних прав материнської компанії.

Для цілей пунктів 1 та 3 цієї частини статті загальна кількість прав голосу пови-
нна бути зменшена на кількість прав, які належать самій дочірній компанії або дочір-
ній компанії такої дочірньої компанії, або особам, які діють від власного імені в ін-
тересах таких компаній.

Для цілей пунктів 1, 2 та 4 цієї частини статті при визначенні належних материн-
ській компанії прав голосу та прав формування органів управління такі права повинні 
бути зменшені на відповідну кількість прав, якими володіють в інтересах осіб, які не 
є материнською компанією або її дочірніми компаніями, або якими володіють за ак-
ціями, за умови, що відповідні права здійснюються на підставі отриманих інструкцій, 
або якими володіють у рамках договору застави, за умови, що права голосу здійсню-
ються в інтересах особи, що надає акції в заставу.

Для цілей цієї статті дочірні компанії дочірніх компаній вважаються дочірніми 
компаніями самої материнської компанії.

5. Фінансовою компанією є фінансова установа (крім професійних учасників рин-
ків капіталу, кредитних установ, корпоративних інвестиційних фондів та фінансових 
установ, що провадять діяльність, передбачену пунктами 9 і 91 частини першої статті 
4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг»), змішаний фінансовий холдинг, платіжна організація.

6. Підприємство є таким, що надає додаткові послуги, якщо провадження ним ді-
яльності передбачає володіння або надання у користування нерухомого майна, на-
дання послуг з обробки інформації або подібних послуг одному або більше профе-
сійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків чи одній або біль-
ше кредитній установі, що споживаються такими учасниками чи установами при про-
вадженні основного виду діяльності.

7. Материнським фінансовим холдингом є фінансовий холдинг, який не є дочір-
ньою компанією професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних 
ринків, кредитної установи, фінансового холдингу компанії або змішаного фінансо-
вого холдингу.

8. Фінансовим холдингом є фінансова компанія, більшість або всі дочірні ком-
панії якої складають професійні учасники ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, кредитні установи або фінансові компанії та яка не є змішаним фінан-
совим холдингом.

Для цілей цієї статті більшість дочірніх компаній фінансового холдингу склада-
ють професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитні 
установи або фінансові компанії, якщо принаймні однією з таких дочірніх компаній є 
професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків або кредитна 
установа з дотриманням хоча б однієї з таких умов:

1) більше 50 відсотків належних фінансовому холдингу корпоративних прав є 
корпоративними правами, емітентом яких є його дочірні компанії, що є професійни-
ми учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитними уста-
новами або фінансовими компаніями;

2) більше 50 відсотків активів за даними консолідованої фінансової звітності фі-
нансового холдингу становлять активи дочірніх компаній, що є професійними учас-
никами ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитними установами 
або фінансовими компаніями;

3) більше 50 відсотків доходів, отриманих фінансовим холдингом за звітний пе-
ріод, є такими, що отримані від дочірніх компаній, що є професійними учасниками 
ринків капіталу та організованих товарних ринків, кредитними установами або фі-
нансовими компаніями;

4) більше 50 відсотків працівників фінансового холдингу працюють за сумісни-
цтвом, надають послуги або виконують роботи за цивільно-правовими договорами з 
дочірніми компаніями, що є професійними учасниками ринків капіталу та організова-
них товарних ринків, кредитними установами або фінансовими компаніями;

5) більше 50 відсотків значень іншого показника, встановленого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, є пов’язаними з його дочірніми ком-
паніями, що є професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних 
ринків, кредитними установами або фінансовими компаніями.

9. Змішаним фінансовим холдингом є материнська компанія (крім кредитних 
установ, професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, 
страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів), яка разом з до-
чірніми компаніями, щонайменше однією з яких є кредитна установа, професійний 
учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків або страховик (перестрахо-
вик), страховий (перестраховий) брокер, утворює фінансовий конгломерат.

10. Фінансовим конгломератом є група або підгрупа юридичних осіб, в якій керів-
ником групи або підгрупи є кредитна установа, професійний учасник ринків капіта-
лу та організованих товарних ринків, страховик (перестраховик) або страховий (пе-
рестраховий) брокер або в якій хоча б одна з дочірніх компаній цієї групи або під-
групи є кредитною установою, професійним учасником ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків, страховиком (перестраховиком) або страховим (перестрахо-
вим) брокером і яка відповідає одній з таких умов:

1) якщо керівником групи або підгрупи є кредитна установа, професійний учас-
ник ринків капіталу та організованих товарних ринків, страховик (перестраховик) або 
страховий (перестраховий) брокер:

а) такий керівник є материнською компанією: підприємства, що надає фінансо-
ві послуги; підприємства, яке володіє часткою у розмірі, що перевищує 20 відсо-
тків капіталу (прав голосу) підприємства, що надає фінансові послуги; підприємства, 
що перебуває з підприємством, що надає фінансові послуги, під спільним контро-
лем або має більше ніж половину спільних членів органів управління та складає кон-
солідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, 
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або складає комбіновану фінансову звітність із дотриманням міжнародних стандар-
тів фінансової звітності;

б) принаймні один з членів групи або підгрупи надає послуги у сфері страхування 
(перестрахування), принаймні один з членів групи або підгрупи є банком або профе-
сійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків;

в) діяльність підприємств групи або підгрупи у сфері страхування (перестрахуван-
ня) і у сфері надання банківських послуг професійної діяльності на ринках капіталу 
та організованих товарних ринках є суттєвою;

2) якщо керівником групи або підгрупи не є кредитна установа, професійний учас-
ник ринків капіталу та організованих товарних ринків, страховик (перестраховик) або 
страховий (перестраховий) брокер:

а) співвідношення підсумку балансу членів групи, що надають фінансові послуги, 
до загального підсумку балансу перевищує 40 відсотків;

б) принаймні один з членів групи або підгрупи надає послуги у сфері страхування 
(перестрахування), принаймні один з членів групи або підгрупи є банком або профе-
сійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків;

в) діяльність підприємств групи або підгрупи у сфері страхування (перестрахуван-
ня) і у сфері надання банківських послуг або професійної діяльності на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках є суттєвою.

Для цілей цієї статті діяльність є суттєвою, якщо для кожної сфери діяльності се-
реднє співвідношення підсумку балансу підприємств цієї сфери до підсумку балан-
су групи перевищує 10 відсотків, а також співвідношення вимог до платоспромож-
ності підприємств цієї сфери діяльності до загальних вимог до платоспроможності 
суб’єктів групи перевищує 10 відсотків.

Порядок визначення керівника групи (підгрупи) встановлюється нормативно-пра-
вовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Змішаним материнським фінансовим холдингом є змішаний фінансовий хол-
динг, що не є дочірньою компанією професійного учасника ринків капіталу та орга-
нізованих товарних ринків, кредитної установи, фінансового холдингу або змішано-
го фінансового холдингу.

12. Системний ризик для функціонування ринків капіталу — це ризик збоїв у ро-
боті фінансової системи, які можуть мати значні негативні наслідки для неї і реаль-
ного сектору економіки.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє методоло-
гію визначення ризику збою в роботі професійного учасника як системного на осно-
ві таких критеріїв:

1) обсяг фінансових послуг, що надаються окремим професійним учасником рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків;

2) можливість заміщення послуг, що надаються професійним учасником, послу-
гами інших учасників;

3) пов’язаність діяльності професійного учасника з діяльністю інших професійних 
учасників та підприємствами реального сектору економіки.

Стаття 44. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
1. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами провадиться інвестиційними 

фірмами, які створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеже-
ною відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, для яких опе-
рації з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, пе-
редбачених цим Законом.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отри-
мання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження відповідних видів 
діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає такі види діяльності:
1) субброкерська діяльність;
2) брокерська діяльність;
3) дилерська діяльність;
4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) інвестиційне консультування;
6) андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії;
7) діяльність з розміщення без надання гарантії.
На провадження кожного виду діяльності з торгівлі фінансовими інструментами 

у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку видається окрема ліцензія, передбачена статтею 4 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

2. Інвестиційна фірма з урахуванням вимог законодавства може надавати клієн-
там такі додаткові послуги, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідно-
го виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інстру-
ментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків:

1) зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів (включаючи облік прав 
на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах клієнта в рамках прова-
дження депозитарної діяльності депозитарної установи), а також розпорядження фі-
нансовими інструментами та коштами клієнта, які є предметом забезпечення (вклю-
чаючи користування правами за цінними паперами в інтересах клієнта);

2) надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередни-
цтвом такої інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів 
щодо фінансових інструментів;

3) надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської ді-
яльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консульта-
цій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

4) послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, 
пов’язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту. Надання та-
ких послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про валюту та ва-
лютні операції»;

5) проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання 
будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фі-
нансовими інструментами;

6) послуги, пов’язані з андеррайтингом;
7) надання гарантій щодо виконання зобов’язань перед третіми особами за дого-

ворами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми.
Інвестиційна фірма під час провадження своєї діяльності на ринках капіталу має 

право надавати додаткові послуги, передбачені цією частиною (депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, передбаченої пунктом 1 цієї частини), без отримання 
додаткових ліцензій, інших дозвільних документів.

3. Початковий капітал інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність 
з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його роз-
рахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, при цьому розмір такого початково-
го капіталу не може бути меншим ніж 22 мільйони гривень, крім випадків, передба-
чених частинами четвертою та п’ятою цієї статті.

4. Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну ді-
яльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4 час-
тини першої цієї статті, за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати 
на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клі-
єнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, 
встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не мо-
же бути меншим ніж 4 мільйони гривень.

5. Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну ді-
яльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4, 5 та 7 
частини першої цієї статті, за умови, що така інвестиційна фірма не має права отри-
мувати на власний рахунок і розпоряджатися коштами та фінансовими інструмента-
ми клієнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розра-
хунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і 
не може бути меншим ніж 1,5 мільйона гривень.

6. Субброкерська діяльність — це діяльність інвестиційної фірми з прийняття від 
клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів 
щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень 
для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.

7. Брокерська діяльність — це діяльність інвестиційної фірми з укладення дерива-
тивних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок 
та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені.

8. Дилерська діяльність — це діяльність інвестиційної фірми з укладення дери-
вативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від сво-
го імені та за власний рахунок.

9. Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів — це діяльність 
інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які склада-
ються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.

Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фі-
нансових інструментів з фізичними та юридичними особами. Договір про управлін-
ня портфелем фінансових інструментів не може укладатися інвестиційною фірмою з 
компанією з управління активами.

Мінімальна сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з 
одним клієнтом — фізичною особою встановлюється Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

10. Інвестиційне консультування — це діяльність інвестиційної фірми з надан-
ня індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестицій-
ної фірми щодо укладення деривативних контрактів, договорів про заміну сторони 
деривативного контракту, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та ва-
лютних цінностей.

11. Андеррайтинг — це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою від 
свого імені та/або від імені емітента або оферента за винагороду відповідно до умов 
договору андеррайтингу.

За договором андеррайтингу інвестиційна фірма зобов’язується на умовах та в 
строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента або оферен-

та, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних паперів емітен-
та або оферента та від свого імені і за власний рахунок здійснити купівлю цінних па-
перів, які станом на кінець передбаченого проспектом цінних паперів строку розмі-
щення не були відчужені першим власникам.

Андеррайтинг передбачає здійснення інвестиційною фірмою:
1) підготовки проспекту цінних паперів, у тому числі визначення та узгодження з 

емітентом або оферентом основних характеристик цінних паперів, що пропонується 
відчужити (зокрема вид, тип, обсяг, строк та умови відчуження);

2) визначення ціни цінних паперів, що пропонується відчужити, в тому числі шля-
хом зондування ринку капіталу, відповідно до статті 147 цього Закону;

3) реєстрації проспекту цінних паперів;
4) відчуження цінних паперів першим власникам протягом строку, передбачено-

го проспектом цінних паперів;
5) придбання інвестиційною фірмою цінних паперів, що не були придбані перши-

ми власниками відповідно до пункту 4 цієї частини.
12. Діяльність з розміщення з наданням гарантії — це діяльність, яка провадить-

ся інвестиційною фірмою від свого імені відповідно до умов договору про організа-
цію розміщення з гарантією.

За договором про організацію розміщення з гарантією інвестиційна фірма 
зобов’язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, від сво-
го імені і за власний рахунок здійснити купівлю всіх цінних паперів емітента або офе-
рента, що пропонується відчужити.

Договір про організацію розміщення з гарантією може передбачати вчинення ін-
вестиційною фірмою однієї або всіх дій, передбачених пунктами 1-3 частини оди-
надцятої цієї статті.

13. Діяльність з розміщення без надання гарантії — це діяльність, яка провадить-
ся інвестиційною фірмою від імені емітента або оферента відповідно до умов дого-
вору про організацію розміщення.

За договором про організацію розміщення інвестиційна фірма зобов’язується на 
умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента 
або оферента, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних па-
перів емітента або оферента.

Договір про організацію розміщення може передбачати вчинення інвестиційною 
фірмою однієї або всіх дій, передбачених пунктами 1-4 частини одинадцятої цієї стат-
ті.

14. Інвестиційні фірми можуть отримувати на власний рахунок та розпоряджатися 
коштами та фінансовими інструментами клієнтів відповідно до умов договорів, укла-
дених у процесі надання такими інвестиційними фірмами послуг клієнтам у рамках 
провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

15. Вимоги до правочинів, що вчиняються інвестиційними фірмами в процесі про-
вадження ними професійної діяльності, встановлюються Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

16. У разі дотримання всіх умов, зазначених у частині сімнадцятій цієї статті, не є 
професійною діяльністю на ринках капіталу:

1) діяльність з укладення товарних деривативних контрактів з власної ініціативи, 
від свого імені та за власний рахунок;

2) діяльність з укладення товарних деривативних контрактів за рахунок та від іме-
ні клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені за умови, що такими клієнта-
ми є особи, які в рамках провадження основної діяльності зазначеними юридичними 
особами є їх постачальниками та/або споживачами товарів (робіт, послуг), що виро-
бляються (виконуються, надаються) такими юридичними особами.

17. Зазначена у пунктах 1 і 2 частини шістнадцятої цієї статті діяльність може про-
вадитися за таких умов:

1) здійснене протягом фінансового року укладення таких деривативних контрак-
тів (кожного окремого деривативного контракту, а також всієї сукупності таких де-
ривативних контрактів) не є здійсненням такими особами операцій, що становлять їх 
основну діяльність або основну діяльність групи компаній (материнської компанії та 
її дочірніх компаній), до якої належать такі юридичні особи;

2) особи, які провадять таку діяльність, не використовують високочастотну торгів-
лю для цілей укладення товарних деривативних контрактів;

3) особи, які провадять таку діяльність, повідомили Національну комісію з цін-
них паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку та строки про намір 
здійснювати таку діяльність до укладення першого такого деривативного контракту.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може вимагати надання 
особами, що провадять діяльність, зазначену у пунктах 1-2 частини шістнадцятої ці-
єї статті, підтвердження, що діяльність з укладення товарних деривативних контрак-
тів не є основною господарською діяльністю таких осіб.

18. Для цілей частин шістнадцятої та сімнадцятої цієї статті визначення господар-
ської діяльності, що є основною діяльністю (в тому числі для групи компаній), здій-
снюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

Стаття 45. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
1. Перелік видів діяльності, передбачених частиною першою статті 44 цього За-

кону, які має право провадити інвестиційна фірма, та додаткових послуг, передба-
чених частиною другою статті 44 цього Закону, які має право надавати інвестицій-
на фірма, зазначається в реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків.

У заяві про видачу ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах 
професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами юридична особа по-
винна зазначити перелік додаткових послуг, які вона має намір надавати відповідно 
до переліку, визначеного частиною другою статті 44 цього Закону, та іншу інформа-
цію відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зміна переліку додаткових послуг, які має право надавати інвестиційна фірма, 
проводиться на підставі відповідної заяви інвестиційної фірми шляхом прийняття 
відповідного рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з 
наступним внесенням змін до інформації в реєстрі професійних учасників ринків ка-
піталу та організованих товарних ринків.

Інвестиційна фірма не має права надавати додаткові послуги, передбачені части-
ною другою статті 44 цього Закону, які не зазначені у рішенні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку та не відображені у реєстрі професійних учасни-
ків ринків капіталу та організованих товарних ринків.

2. Правочини, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею 
професійної діяльності на ринках капіталу, повинні вчинятися у письмовій формі. Під 
час надання послуг інвестиційна фірма в порядку, встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, фіксує та зберігає відповідну інформа-
цію щодо надання послуг.

Права та обов’язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладен-
ня деривативних контрактів та/або вчинення правочинів щодо фінансових інстру-
ментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед клієнтом, порядок і умови ви-
плати винагороди інвестиційній фірмі визначаються у договорі (правочині), що 
укладається(вчиняється) між інвестиційною фірмою та її клієнтом.

3. Інвестиційна фірма веде внутрішній облік фінансових інструментів, майнових 
прав за ними та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від фінан-
сових інструментів, майнових прав за ними та грошових коштів, що перебувають у 
власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, фінансові інстру-
менти та майнові права за ними, що належать клієнтам та передаються інвестицій-
ній фірмі у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, не 
накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов’язаннями такої інвес-
тиційної фірми.

У процесі провадження професійної діяльності інвестиційна фірма може залучати 
грошові кошти, якщо це передбачено відповідним договором з клієнтом, шляхом за-
рахування грошових коштів клієнта на окремий поточний рахунок інвестиційної фір-
ми у банку, призначений виключно для проведення операцій клієнта інвестиційної 
фірми з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами.

Інвестиційна фірма може відкривати окремий поточний рахунок у банку для облі-
ку коштів та проведення з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструмен-
тами операцій одного або кількох клієнтів інвестиційної фірми, якщо це передбачено 
умовами договорів з клієнтами.

Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових ко-
штів не рідше одного разу протягом календарного кварталу, крім випадку, коли до-
говором, укладеним між інвестиційною фірмою та клієнтом, передбачено менший 
строк щодо здійснення такого звітування.

4. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це 
передбачено договором з клієнтом. Нормативно-правовим актом Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку встановлюється порядок використання та-
ких коштів.

Договором з клієнтом може бути передбачено розподіл між сторонами прибут-
ку, отриманого інвестиційною фірмою від використання грошових коштів клієнта.

5. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання 
зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта 
такої інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором 
інвестиційної фірми з клієнтом.

6. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчиняються між інвестиційними 
фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінан-
совими інструментами.

Укладення та виконання інвестиційною фірмою, яка є банком, деривативних 
контрактів грошового ринку поза організованим ринком не є провадженням профе-
сійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами для такої інвестиційної фір-
ми.

7. Порядок провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інстру-
ментами, у тому числі порядок надання додаткових послуг, встановлюється цим За-

коном та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Стаття 46. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
1. Інвестиційна фірма зобов’язана виконувати доручення клієнтів на найвигідні-

ших для клієнта умовах. При цьому якщо доручення клієнтів містять конкретні умови 
та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватися з дотриманням таких умов 
та/або вказівок.

Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходжен-
ня, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі одночас-
ного укладення інвестиційною фірмою за власний рахунок договорів, предмет яких 
є тотожним предмету договорів, що укладаються такою фірмою за рахунок клієнта, 
виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.

2. Інвестиційна фірма повинна розробити та затвердити внутрішні правила вико-
нання доручень клієнтів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Перед укладенням договору з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити 
клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клі-
єнта з такими правилами, крім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав 
письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомля-
ти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, що стосуються прав та 
інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, якщо клі-
єнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор, якщо такий кваліфікований ін-
вестор не подав інвестиційній фірмі заяву в письмовій формі про те, що він бажає, 
щоб положення цього абзацу застосовувалися до нього.

Інвестиційна фірма встановлює внутрішні правила та процедури щодо укладен-
ня особами, визначеними у пункті 40 частини першої статті 2 цього Закону, особис-
тих угод відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

3. Інформація (у тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієн-
там (потенційним клієнтам), повинна бути правдивою, такою, що не вводить в оману, 
та зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).

Інвестиційна фірма повинна своєчасно повідомити клієнту (потенційному клієнту) 
необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропоновані фінансові 
інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх вико-
нання, а також будь-які інші пов’язані витрати.

Зокрема, таке повідомлення повинно містити інформацію про:
1) інвестиційну фірму та послуги, які вона надає. При цьому в разі надання інвес-

тиційних рекомендацій інвестиційна фірма заздалегідь, але не пізніше надання реко-
мендації, інформує про таке:

а) чи базується рекомендація, що надається, на незалежній позиції інвестицій-
ної фірми;

б) перелік видів фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекоменда-
ція, що надається, а також (за наявності) про обмеження кола фінансових інстру-
ментів, на аналізі яких базується рекомендація, тими, які випускаються (видають-
ся) та/або пропонуються для укладення особою, з якою інвестиційна фірма має тісні 
зв’язки, або іншою особою, юридичні (у тому числі договірні) або економічні відно-
сини з якою негативно впливають на здатність формування незалежної позиції для 
цілей аналізу та надання інвестиційної рекомендації;

в) чи надаватиме інвестиційна фірма клієнту періодичний аналіз фінансових ін-
струментів, щодо яких надано рекомендацію;

2) фінансовий інструмент, придбання або укладення якого пропонується клієнту 
(потенційному клієнту), а саме:

а) його природу, права та обов’язки емітента і власника відповідного цінного па-
пера або сторін відповідного деривативного контракту тощо;

б) запропоновану інвестиційну стратегію;
в) детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), 

пов’язаних із:
таким фінансовим інструментом;
емітентом (щодо цінного папера);
іншою стороною (щодо деривативного контракту);
діяльністю емітента або іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповід-

ного цінного папера або майнових прав за відповідним деривативним контрактом;
ринком, на якому відбувається обіг відповідного фінансового інструменту або 

укладається відповідний деривативний контракт;
г) іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенцій-

ним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент;
3) суму комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вар-

тість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, у тому числі вартість ре-
комендацій, перелік послуг третіх осіб, які мають бути оплачені клієнтом (потенцій-
ним клієнтом) у зв’язку з укладенням договору щодо фінансового інструменту, а та-
кож спосіб їх оплати;

4) місце та спосіб виконання замовлень клієнта.
Зазначене у цій частині повідомлення повинно бути викладене в письмовій фор-

мі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та містити виключно інформацію, пе-
редбачену цією частиною.

4. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта до-
говору щодо фінансового інструменту інвестиційна фірма зобов’язана отримати всю 
необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) що-
до фінансового інструменту. При наданні інвестиційною фірмою послуг з інвестицій-
ного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів 
додатково отримується інформація щодо фінансового стану клієнта (потенційного 
клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструменту з метою надан-
ня рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є 
придатними для такого клієнта (потенційного клієнта). Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку встановлює порядок визначення інвестиційними фір-
мами фінансових інструментів, які є придатними для клієнтів (потенційних клієнтів).

Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповід-
ний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона 
зобов’язана надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення повинно бути 
викладене в письмовій формі, підписано клієнтом (потенційним клієнтом) щодо йо-
го ознайомлення та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що від-
повідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), 
а також обґрунтування висновку інвестиційної фірми щодо непридатності фінансо-
вого інструменту для клієнта (потенційного клієнта).

Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою 
визначення придатності фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного 
клієнта) або якщо інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостат-
ньою для такого визначення, інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідо-
млення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої ін-
формації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатності певного фі-
нансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення 
повинно бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповід-
ної інформації, викладене в письмовій формі, підписано клієнтом (потенційним клі-
єнтом) щодо його ознайомлення та не містити іншої інформації, крім попереджен-
ня про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації уне-
можливлює визначення інвестиційною фірмою придатності фінансового інструмен-
ту для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов’язковим зазначенням інформа-
ції, яка для цього додатково вимагається.

Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповід-
ний фінансовий інструмент є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона 
зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, чи буде інвестиційна фірма періо-
дично аналізувати придатність відповідного фінансового інструменту для клієнта та 
повідомить клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для 
нього. Таке повідомлення повинно бути викладене в письмовій формі, підписано клі-
єнтом (потенційним клієнтом) щодо його ознайомлення та не містити іншої інформа-
ції, крім зазначення того, що інвестиційна фірма здійснюватиме (або не здійснюва-
тиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструменту для клі-
єнта, зазначення періодичності здійснення такого аналізу, а також зобов’язання по-
відомляти (із зазначенням способу надання повідомлення) клієнта про те, що даний 
фінансовий інструмент став непридатним для нього.

5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються перед укладенням з 
клієнтом або від імені клієнта договору щодо фінансового інструменту, щодо якого 
інвестиційною фірмою вже здійснено дії, передбачені частиною четвертою цієї статті.

Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у разі надання інвес-
тиційною фірмою послуг виключно з виконання замовлень клієнтів (без надання, 
зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфе-
лем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, якщо виконані всі та-
кі умови:

1) такі послуги надаються щодо акцій, облігацій, допущених до торгів на регульо-
ваному фондовому ринку, казначейських зобов’язань України, цінних паперів інсти-
тутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;

2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);
3) інвестиційна фірма повідомила клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при 

наданні таких послуг вона не зобов’язана оцінювати придатність фінансового інстру-
менту для клієнта (потенційного клієнта) та клієнт (потенційний клієнт) не матиме 
прав, що надаються частиною сьомою цієї статті. Таке повідомлення має бути викла-
дене в письмовій формі та підписане клієнтом (потенційним клієнтом);

4) клієнтам не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини дру-
гої статті 44 цього Закону, крім їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.

6. Перед першим укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом), який є квалі-
фікованим інвестором, або від імені такого клієнта договору щодо фінансового ін-
струменту інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що:

1) клієнт має статус кваліфікованого інвестора;
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2) правовідносини між клієнтом та інвестиційною фірмою здійснюватимуться з 

урахуванням такого статусу;
3) клієнт може подати інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних дого-

ворів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким клієнтом або від його імені) в 
письмовій формі про те, що клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення 
частин другої — четвертої цієї статті.

Вимоги цієї статті не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фір-
ми є кваліфікований інвестор, крім випадку, коли такий інвестор подав інвестицій-
ній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною 
фірмою з таким інвестором або від його імені) у письмовій формі про те, що він ба-
жає, щоб положення частин другої — четвертої цієї статті застосовувалися до нього.

7. У разі порушення інвестиційною фірмою своїх обов’язків, зазначених у час-
тинах другій — четвертій цієї статті, при укладенні договорів щодо фінансових ін-
струментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням інвестиційна фірма 
зобов’язана на вимогу клієнта:

1) якщо фінансовим інструментом є цінні папери — придбати за власний рахунок 
у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою вони придбані клієнтом, та відшкодува-
ти всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені клієнтом у зв’язку з укладенням до-
говору щодо таких цінних паперів;

2) якщо фінансовим інструментом є деривативний контракт — відшкодувати клі-
єнту всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку з укладенням та виконанням дериватив-
ного контракту або правочинів щодо нього.

У разі виникнення спору щодо дотримання інвестиційною фірмою обов’язків, за-
значених у частинах другій — четвертій цієї статті, обов’язок доведення дотриман-
ня цих обов’язків покладається на інвестиційну фірму. Вимоги цієї частини не засто-
совуються щодо договорів, укладених інвестиційною фірмою до подання інвестицій-
ною фірмою заяви, передбаченої частиною шостою цієї статті.

8. Клієнт може звернутися з позовом до суду, в тому числі третейського, з вимо-
гами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, протягом одного року з пізнішої з та-
ких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або да-
ти отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору 
щодо фінансового інструменту.

Стаття 47. Розкриття інформації інвестиційною фірмою
1. Інвестиційна фірма зобов’язана подавати звітні дані до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку та розміщувати їх у базі даних особи, яка прова-
дить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків 
капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. До звітних даних 
включається інформація про всі вчинені поза організованими ринками капіталу пра-
вочини щодо емісійних цінних паперів у такому обсязі:

1) найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань, код LEI (за наявності);

2) вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
3) код ISIN;
4) кількість цінних паперів за кожним правочином;
5) ціна цінних паперів;
6) дата вчинення правочину;
7) інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визна-

чені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До інформації, яка розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та профе-
сійних учасників організованих товарних ринків, не включаються відомості про сто-
рони правочинів.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана самостій-
но забезпечити існування та функціонування щонайменше однієї системи, яка ство-
рювала б умови для безпосереднього та прямого подання інвестиційною фірмою 
звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Інвестиційна фірма зобов’язана подавати до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку інформацію про укладення нею агентського договору.

4. Інвестиційна фірма зобов’язана подавати до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку повідомлення про кожен випадок 
порушення пов’язаним агентом внутрішніх правил та процедур, встановлених інвес-
тиційною фірмою в рамках провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Стаття 48. Багатостороння система організованого ринку
1. Багатостороння система організованого ринку (далі — багатостороння систе-

ма) — це інформаційно-телекомунікаційна система, яка відповідає вимогам, вста-
новленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує 
обмін інформацією про намір осіб, що створили таку інформацію, вчинити правочин 
щодо конкретно визначених активів, допущених до торгів на організованому ринку, а 
також створює організаційно-технічні умови для вчинення таких правочинів.

2. Централізоване виконання вчинених правочинів у багатосторонній системі (далі 
— централізоване виконання правочинів) — це передбачене правилами функціону-
вання багатосторонньої системи обов’язкове здійснення сторонами правочину, вчи-
неного у такій системі, погоджених дій, спрямованих на виконання зобов’язань, що 
виникли внаслідок вчинення правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, пе-
редбачених таким правочином.

При цьому такі погоджені дії здійснюються в результаті функціонування інформа-
ційної та телекомунікаційної систем відповідно до правил особи, яка провадить клі-
рингову діяльність, визначеної оператором такої багатосторонньої системи, згідно з 
правилами функціонування відповідного організованого ринку, що відповідають ви-
могам статті 53 цього Закону.

Оператор багатосторонньої системи отримує інформацію про будь-які факти не-
вчинення зазначених погоджених дій.

3. Централізоване вчинення правочинів у багатосторонній системі (далі — центра-
лізоване вчинення правочинів) — це передбачене правилами функціонування бага-
тосторонньої системи вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спря-
мованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, що є резуль-
татом функціонування створеної оператором багатосторонньої системи інформацій-
ної та телекомунікаційної систем.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановлю-
вати факт наявності в документах, що регулюють діяльність багатосторонньої систе-
ми, положень, що передбачають обов’язковість централізованого вчинення та цен-
тралізованого виконання правочинів.

Стаття 49.  Професійна діяльність з організації торгівлі фінансовими інструмен-
тами

1. Професійна діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами вклю-
чає такі види діяльності:

1) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондо-
вому ринку;

2) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому 
ринку деривативних контрактів;

3) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульова-
ному грошовому ринку;

4) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому БТМ;
5) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на БТМ дериватив-

них контрактів;
6) діяльність з організації торгівлі облігаціями на ОТМ облігацій;
7) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на ОТМ дериватив-

них контрактів.
На провадження кожного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими ін-

струментами у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку видається окрема ліцензія, передбачена статтею 4 
Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товар-
них ринків».

2. Будь-які цінні папери, включаючи деривативні цінні папери, допущені до тор-
гів на регульованих фондових ринках та фондових БТМ, є предметом торгівлі на та-
ких організованих ринках.

Будь-які деривативні контракти, допущені до торгів на регульованому ринку де-
ривативних контрактів, БТМ деривативних контрактів та ОТМ деривативних контрак-
тів (у тому числі зазначені у частині другій статті 7 цього Закону), а також правочини 
щодо них є предметом торгівлі на таких організованих ринках.

Будь-які інструменти грошового ринку та валютні цінності, допущені до торгів 
на регульованому грошовому ринку, є предметом торгівлі на такому організовано-
му ринку.

Будь-які облігації, допущені до торгів на ОТМ облігацій, є предметом торгівлі на 
такому організованому ринку.

3. Оператор регульованого ринку:
1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодав-

ства власних недискреційних правил функціонування регульованого ринку, які є 
обов’язковими для всіх учасників цього ринку;

2) забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових 
та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозиції щодо ак-
тивів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, та для проведення регу-
лярних торгів такими активами;

3) визначає порядок допуску, допускає до участі у торгах на регульованому рин-
ку інвестиційні фірми та інших осіб, можливість участі яких у торгах передбачена за-
конодавством, забезпечує ведення та оприлюднення переліку учасників такого ре-
гульованого ринку;

4) забезпечує дотримання учасниками такого регульованого ринку вимог, вста-
новлених правилами функціонування регульованого ринку, із застосуванням відпо-
відних заходів впливу;

5) встановлює порядок допуску активів до торгів на такому регульованому ринку;

6) визначає за результатами торгів на регульованому ринку обсяги купівлі-прода-
жу активів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, поточну ціну таких 
активів та їх середній курс у порядку, встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку;

7) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на тако-
му регульованому ринку;

8) створює умови для розв’язання спорів між учасниками регульованого ринку;
9) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому регульованому ринку;
10) здійснює рекламу регульованого ринку;
11) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та акта-

ми законодавства.
4. Оператор БТМ:
1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодав-

ства власних недискреційних правил функціонування БТМ, які є обов’язковими для 
всіх учасників такого БТМ;

2) визначає порядок допуску, допускає до участі у торгах на БТМ інвестиційні фір-
ми та інших осіб, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, за-
безпечує ведення та оприлюднення відповідного переліку учасників такого БТМ;

3) забезпечує дотримання учасниками такого БТМ вимог, встановлених правила-
ми функціонування БТМ, із застосуванням відповідних заходів впливу;

4) встановлює порядок допуску активів до торгів на такому БТМ;
5) визначає за результатами торгів на БТМ обсяги купівлі-продажу активів, допу-

щених до торгів на такому БТМ, поточну ціну таких активів та їх середній курс у по-
рядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на тако-
му БТМ;

7) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому БТМ;
8) здійснює рекламу БТМ;
9) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та акта-

ми законодавства.
5. Оператор ОТМ:
1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодав-

ства власних дискреційних правил функціонування ОТМ, які є обов’язковими для 
всіх учасників цього ОТМ;

2) визначає порядок допуску, допускає до участі в торгах на ОТМ інвестиційні фір-
ми та інших осіб, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, за-
безпечує ведення та оприлюднення переліку учасників такого ОТМ;

3) забезпечує дотримання учасниками ринку такого ОТМ вимог, встановлених 
правилами функціонування ОТМ, із застосуванням відповідних заходів впливу;

4) встановлює порядок допуску активів до торгів на такому ОТМ;
5) визначає за результатами торгів на ОТМ обсяги купівлі-продажу активів, допу-

щених до торгів на такому ОТМ, поточну ціну таких активів та їх середній курс у по-
рядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на тако-
му ОТМ;

7) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому ОТМ;
8) здійснює рекламу ОТМ;
9) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та акта-

ми законодавства.
6. Недискреційні правила функціонування організованого ринку не повинні пе-

редбачати можливість впливу оператора організованого ринку на подані учасниками 
торгів заявки та котирування (далі — розпорядження учасника торгів).

Дискреційні правила функціонування організованого ринку повинні передбачати 
право оператора ОТМ на власний розсуд приймати рішення щодо розміщення/не-
розміщення в багатосторонній системі розпоряджень учасників торгів, а також що-
до забезпечення в будь-який момент часу можливості вчинення правочину на під-
ставі двох зустрічних еквівалентних розпоряджень учасників торгів за умови, що та-
кі дії відповідають інструкціям клієнтів та умовам найкращого забезпечення інтере-
сів клієнтів.

7. У здійсненні операцій на організованому ринку капіталу мають право брати 
участь інвестиційні фірми та інші особи, можливість участі яких у торгах передбаче-
на законодавством (учасники організованого ринку капіталу).

8. Державне регулювання регульованих грошових ринків здійснюється у порядку, 
встановленому частиною третьою статті 139 цього Закону.

9. Слова «оператор регульованого ринку», «фондова біржа», «оператор органі-
зованого ринку», «оператор багатостороннього торговельного майданчика», «опе-
ратор організованого торговельного майданчика», «регульований ринок», «органі-
зований ринок», «багатосторонній торговельний майданчик», «організований тор-
говельний майданчик» та похідні від них дозволяється використовувати у назві ли-
ше юридичним особам, які мають ліцензію на провадження професійної діяльнос-
ті з організації торгівлі фінансовими інструментами, отриману відповідно до вимог 
цього Закону.

Стаття 50. Ринок малих та середніх підприємств
1. За заявою оператора БТМ Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку у встановленому нею порядку вносить БТМ, управління діяльністю якого здій-
снює такий оператор, до реєстру ринків МСП, за умови, що правила такого БТМ, йо-
го системи та внутрішні процедури такого оператора БТМ забезпечують виконан-
ня таких умов:

1) щонайменше 50 відсотків осіб, які є емітентами цінних паперів або є сторонами 
фінансових інструментів, допущених до торгів на такому БТМ, відносяться до МСП 
станом на дату подання оператором БТМ заяви про включення БТМ до реєстру рин-
ків МСП. Оператор БТМ зобов’язаний забезпечити збереження такого співвідношен-
ня протягом усього періоду реєстрації БТМ, управління діяльністю якого він здій-
снює, як ринку МСП;

2) правила БТМ щодо допуску активів до торгів на такому БТМ відповідають ви-
могам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) на момент прийняття рішення про початковий допуск активів до торгів на та-
кому БТМ опубліковано інформацію, необхідну для надання потенційним інвесторам 
можливості зробити обґрунтовану оцінку доцільності здійснення інвестицій;

4) особи, які є емітентами цінних паперів або сторонами фінансових інструмен-
тів, допущених до торгів на такому БТМ, публікують перевірену аудитором фінансо-
ву звітність відповідно до вимог, встановлених законодавством;

5) особи, які є емітентами цінних паперів або сторонами фінансових інструмен-
тів, допущених до торгів на такому БТМ, виконують передбачені цим Законом вимо-
ги щодо розкриття регульованої інформації;

6) оператор БТМ має ефективно функціонуючі системи для виявлення та запобі-
гання маніпулюванню на БТМ, управління діяльністю якого він здійснює.

2. Крім вимог, передбачених частиною першою цієї статті, оператор БТМ, який по-
дав заяву про включення БТМ, управління діяльністю якого він здійснює, до реєстру 
ринків МСП, зобов’язаний забезпечити виконання вимог, передбачених статтями 34, 
49, 51—53 цього Закону.

3. Додатково до вимог, передбачених частиною першою цієї статті, оператор БТМ 
може встановлювати власні вимоги до МСП, які є емітентами цінних паперів або сто-
ронами фінансових інструментів, допущених ним до торгів на БТМ.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 
порядку виключає БТМ з реєстру ринків МСП у будь-якому з таких випадків:

1) подання відповідної заяви оператором БТМ;
2) встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

факту невідповідності оператора БТМ або БТМ, управління діяльністю якого він здій-
снює, вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку публікує перелік ді-
ючих ринків МСП на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує його актуалізацію.

6. Якщо фінансовий інструмент допущений до торгів на ринку МСП, допущення 
того самого інструменту до торгів на іншому ринку МСП є можливим виключно у ра-
зі отримання особою, яка подає заявку на допуск такого фінансового інструменту до 
торгів на іншому ринку МСП, згоди емітента цінних паперів або сторони фінансово-
го інструменту. У разі надання згоди на такий допуск до емітента цінних паперів (сто-
рони фінансового інструменту) не застосовуються вимоги, встановлені оператором 
такого іншого ринку МСП.

Стаття 51. Оператори організованих ринків
1. Професійна діяльність з організації торгівлі на організованих ринках здійсню-

ється суб’єктом господарювання за умови отримання ліцензії на провадження відпо-
відного виду діяльності в межах професійної діяльності з організації торгівлі, перед-
баченого цим Законом та/або Законом України «Про товарні біржі».

Для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації 
торгівлі на ОТМ юридична особа, яка має намір отримати таку ліцензію, зобов’язана 
надати детальні пояснення причин невідповідності пропонованої багатосторонньої 
системи вимогам, встановленим для багатосторонньої системи регульованого рин-
ку або багатосторонньої системи БТМ, проект дискреційних правил функціонування 
організованого ринку дискреційних повноважень, передбачених частиною шостою 
статті 49 цього Закону, а також інші пояснення відповідно до вимог Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку.

Перелік видів діяльності, передбачених статтею 49 цього Закону або статтею 3 За-
кону України «Про товарні біржі», які має право провадити оператор організованих 
ринків, зазначається в реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організова-
них товарних ринків.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отри-
мання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження відповідного виду 
діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі 
фінансовими інструментами та професійної діяльності з організації торгівлі продук-
цією на товарних біржах.

2. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватися 
виключно оператором регульованого ринку в порядку, встановленому цим Законом 

та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

Діяльність з організації торгівлі на БТМ та діяльність з організації торгівлі на ОТМ 
може здійснюватися виключно оператором БТМ та оператором ОТМ відповідно в по-
рядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Оператором БТМ може бути виключно:
1) інвестиційна фірма, що отримала відповідну ліцензію на провадження виду ді-

яльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого пунктами 
4 та/або 5 частини першої статті 49 цього Закону;

2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на проваджен-
ня виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого 
пунктами 4 та/або 5 частини першої статті 49 цього Закону.

Оператором ОТМ може бути виключно:
1) інвестиційна фірма, що отримала відповідну ліцензію на провадження виду ді-

яльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого пунктами 
6 та/або 7 частини першої статті 49 цього Закону;

2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на проваджен-
ня виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого 
пунктами 6 та/або 7 частини першої статті 49 цього Закону.

3. Початковий капітал оператора організованого ринку повинен відповідати вимо-
гам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, та вимогам що-
до його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, при цьому мінімальний розмір такого початкового капіталу не може стано-
вити менше 22 мільйонів гривень.

4. Проведення операцій на організованому ринку за деривативними контрактами 
та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо інших 
активів, допущених до торгів на організованому ринку, здійснюється за правилами 
функціонування такого організованого ринку, які затверджуються в порядку, вста-
новленому оператором такого ринку, та реєструються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

5. Правила функціонування регульованого ринку розробляються оператором ре-
гульованого ринку для кожного з видів регульованих ринків та реєструються:

1) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх затвер-
дження Національним банком України — щодо регульованого грошового ринку. На-
ціональний банк України має право відмовити у затвердженні відповідних правил з 
підстав та/або у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національно-
го банку України;

2) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку — щодо інших ре-
гульованих ринків.

6. Оператор регульованого ринку зобов’язаний до подання правил функціонуван-
ня регульованого ринку на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку укласти договір про здійснення клірингу з особою, яка провадить 
клірингову діяльність центрального контрагента.

Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

До укладення зазначеного договору оператор регульованого ринку не має пра-
ва провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не 
встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

7. Правила функціонування регульованого ринку, правила функціонування БТМ та 
правила функціонування ОТМ розробляються відповідним оператором окремо для 
кожної з таких багатосторонніх систем та реєструються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

8. Кандидатури керівників операторів організованих ринків капіталу погоджують-
ся з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому 
нею порядку.

Кандидати на посаду керівника оператора організованого ринку капіталу повинні 
відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, зокрема:

1) мати стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках не мен-
ше трьох років;

2) не бути керівником професійного учасника ринків капіталу та організованих то-
варних ринків, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція 
у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках протягом останніх трьох років;

3) протягом останнього року відсутні факти анулювання сертифіката на право 
здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

4) мати бездоганну ділову репутацію;
5) не бути керівником чи заступником керівника банку, щодо якого Національ-

ним банком України було прийнято рішення про віднесення його до категорії непла-
тоспроможних банків;

6) не бути керівником чи заступником керівника фінансової установи, яка була ви-
знана банкрутом відповідно до законодавства;

7) не бути керівником чи заступником керівника будь-якого суб’єкта господарю-
вання, щодо якого протягом останніх 10 років уповноваженим державним органом 
було прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження будь-якого виду 
господарської діяльності у сфері, пов’язаній з ринками капіталу та організованими 
товарними ринками, що підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, яке на-
брало законної сили у встановленому законом порядку.

Стаття 52. Утворення та функціонування організованих ринків
1. Організований ринок утворюється оператором організованого ринку.
Організований ринок не є юридичною особою.
2. Юридична особа набуває статусу оператора організованого ринку з дня отри-

мання будь-якої з ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації 
торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Організований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого органі-
зованого ринку.

Вимоги до правил функціонування організованого ринку встановлюються статтею 
53 цього Закону та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

3. У разі виникнення ситуації цінової нестабільності функціонування організова-
ного ринку зупиняється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, оператором такого ринку або Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку — у разі невжиття відповідних заходів операто-
ром. Для цілей цієї частини ситуацією цінової нестабільності вважається значне коли-
вання ціни активу, допущеного до торгів на організованому ринку, в результаті якого 
оператор такого ринку зупиняє або може зупинити функціонування ринку.

4. Вимоги до організаційної структури, органів управління, посадових осіб таких 
органів оператора організованого ринку встановлюються цим Законом.

Оператор регульованого ринку повинен мати ефективні системи та механізми, 
які відповідають вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
та забезпечують відповідність електронних торгових систем і програмно-технічних 
комплексів, що використовуються таким оператором, таким вимогам:

1) є стійкими, мають достатню спроможність для оброблення пікових обсягів зая-
вок або котирувань та/або повідомлень про їх скасування;

2) здатні забезпечити впорядковану торгівлю в умовах сильного ринкового стре-
су, є повністю випробуваними для того, щоб забезпечити виконання цих умов;

3) здатні забезпечувати безперервність надання послуг у випадку збою.
5. Оператор організованого ринку може мати у власності та/або на праві користу-

вання кілька електронних торгових систем та програмно-апаратних комплексів, які 
на постійній основі забезпечують належне функціонування та захист електронної 
торгової системи (електронних торгових систем).

Програмне та апаратне забезпечення, що використовується оператором організо-
ваного ринку, повинно бути розроблено/виготовлено суб’єктом господарювання, що-
до якого не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 
відповідно до Закону України «Про санкції».

6. Оператор організованого ринку може розробити та затвердити кодекс корпора-
тивного управління, який може застосовуватися емітентами, цінні папери яких допу-
щено до торгів на організованому ринку, управління яким здійснюється таким опе-
ратором.

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимо-
ги до систем фіксації дати та часу, що використовуються організованими ринками 
та їх учасниками під час здійснення ними операцій в рамках провадження профе-
сійної діяльності.

8. Оператор організованого ринку зобов’язаний доводити до відома учасників ор-
ганізованого ринку інформацію про їх обов’язки та механізми виконання договорів, 
укладених на такому ринку.

9. Оператор регульованого ринку та БТМ не має права виступати стороною пра-
вочинів щодо фінансових інструментів, що укладаються на багатосторонній системі, 
організацію діяльності якої він здійснює.

Оператор ОТМ має право у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку виступати стороною правочинів щодо фінансо-
вих інструментів, що укладаються на багатосторонній системі, організацію діяльнос-
ті якої він здійснює, в тому числі за рахунок власного капіталу.

Стаття 53. Правила функціонування організованого ринку
1. Правила функціонування регульованого ринку складаються, зокрема, з порядку:
1) допуску учасників регульованих ринків до регулярних торгів;
2) організації та проведення регулярних торгів;
3) допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
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4) розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюд-

нення;
5) розв’язання спорів між учасниками регульованого ринку;
6) здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил 

функціонування регульованого ринку;
7) створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання 

та усунення конфліктів інтересів між будь-якими такими особами:
а) оператором регульованого ринку;
б) акціонерами (учасниками) оператора регульованого ринку;
в) особами, які здійснюють контроль над оператором регульованого ринку чи ре-

гульованим ринком;
г) учасниками такого регульованого ринку;
8) застосування санкцій за порушення правил функціонування регульованого 

ринку;
9) взаємодії з центральним контрагентом за правочинами щодо активів, допуще-

них до торгів на регульованих ринках;
10) взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законо-

давством випадках;
11) взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством ви-

падках.
2. Правила функціонування БТМ складаються, зокрема, з порядку:
1) допуску учасників до торгів на БТМ;
2) організації та проведення торгів;
3) допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
4) розкриття інформації про функціонування БТМ та її оприлюднення;
5) взаємодії з центральним контрагентом та/або з особою, яка провадить клі-

рингову діяльність з визначення зобов’язань, щодо зобов’язань за деривативними 
контрактами та за правочинами щодо активів, допущених до торгів на БТМ, або із 
зазначення, що оператор БТМ на підставі окремої ліцензії на провадження клірин-
гової діяльності із визначення зобов’язань самостійно провадить клірингову діяль-
ність за зобов’язаннями, що виникають внаслідок укладення деривативних контрак-
тів та правочинів щодо цінних паперів, допущених до торгів на БТМ, управління ді-
яльністю якого він здійснює;

6) взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законо-
давством випадках;

7) взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством ви-
падках.

3. Правила функціонування БТМ можуть передбачати:
1) створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання 

та усунення конфліктів інтересів між будь-якими такими особами:
а) оператором БТМ;
б) акціонерами (учасниками) оператора БТМ;
в) учасниками такого БТМ;
2) здійснення контролю за дотриманням учасниками БТМ правил функціонуван-

ня БТМ;
3) накладення санкцій за порушення правил функціонування БТМ.
4. Правила функціонування ОТМ складаються, зокрема, з порядку:
1) допуску учасників до торгів на ОТМ;
2) організації та проведення торгів;
3) допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
4) розкриття інформації про функціонування ОТМ та її оприлюднення;
5) взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення 

зобов’язань, щодо зобов’язань за деривативними контрактами та за правочинами 
щодо облігацій, допущених до торгів на ОТМ, або із зазначення, що оператор ОТМ 
на підставі окремої ліцензії на провадження клірингової діяльності із визначення 
зобов’язань самостійно провадить клірингову діяльність за зобов’язаннями, що ви-
никають внаслідок укладення деривативних контрактів та правочинів щодо облігацій, 
допущених до торгів на ОТМ, управління діяльністю якого він здійснює;

6) взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законо-
давством випадках;

7) взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством ви-
падках.

5. Правила функціонування ОТМ можуть передбачати:
1) створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання 

та усунення конфліктів інтересів між будь-якими з таких осіб:
а) оператором ОТМ;
б) акціонерами (учасниками) оператора ОТМ;
в) учасниками такого ОТМ;
2) здійснення контролю за дотриманням учасниками ОТМ правил функціонуван-

ня ОТМ.
6. Правила відповідного організованого ринку деривативних контрактів повинні 

додатково до вимог, зазначених у частинах першій, другій і четвертій цієї статті, пе-
редбачати порядок реалізації оператором цього ринку заходів управління позиція-
ми учасників такого ринку, зокрема шляхом надання цьому оператору таких повно-
важень:

1) контролю за сумами відкритих позицій учасників ринку та їх клієнтів;
2) отримання від учасників ринку інформації (зокрема всієї необхідної докумен-

тації) щодо:
а) розміру та мети позиції або взятого зобов’язання;
б) їх прямих або опосередкованих власників;
в) угод про співробітництво;
г) відповідних активів і зобов’язань на відповідному ринку;
3) вимагати від особи закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постій-

ній основі згідно з потребами конкретного випадку, а також, у разі якщо така особа 
не виконала зазначену вимогу, вживати в односторонньому порядку заходів для за-
безпечення закриття або зменшення позиції;

4) у необхідних випадках вимагати від особи тимчасового повернення ліквідності 
на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром 
зменшити вплив великої чи переважної позиції.

Правила функціонування організованого ринку деривативних контрактів можуть 
передбачати порядок сплати сторонами деривативного контракту одна одній грошо-
вих коштів у сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (по-
чаткова та варіаційна маржа), якщо це передбачено відповідними специфікаціями.

Стаття 54. Перелік організованих ринків
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 

порядку веде та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік організованих 
ринків, що функціонують на території України, та їх операторів.

Стаття 55. Алгоритмічна торгівля
1. Алгоритмічна торгівля — це торгівля фінансовими інструментами, що здійсню-

ється шляхом автоматичного (з обмеженим втручанням людини або без такого втру-
чання) виконання комп’ютерним алгоритмом функцій щодо визначення індивідуаль-
них параметрів заявок або котирувань, зокрема встановлення наявності обставин, 
що свідчать про необхідність ініціювання заявок або котирувань, визначення момен-
ту ініціювання заявок або котирувань, надсилання заявок або котирувань, визначен-
ня ціни або кількості фінансових інструментів, що є предметом заявок або котиру-
вань, або дій, що потрібно вчинити із заявками або котируваннями після їх надси-
лання.

Не є алгоритмічною торгівлею діяльність інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем, що використовуються виключно для:

1) визначення маршруту прямування заявок або котирувань під час надсилання їх 
до багатосторонньої системи одного або більше організованих ринків;

2) обробки заявок або котирувань, що не передбачає визначення будь-яких пара-
метрів заявок або котирувань;

3) підтвердження заявок або котирувань;
4) проведення обробки даних щодо виконаних за результатами торгів операцій.
2. Високочастотна торгівля — техніка алгоритмічної торгівлі, що характеризуєть-

ся такими ознаками:
1) використання інвестиційною фірмою для здійснення торгівлі інфраструкту-

ри інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для зведення до мініму-
му мережевих та інших типів затримок обміну інформацією, у тому числі надсилан-
ня заявок або котирувань, з багатосторонньою системою організованого ринку. При 
цьому інфраструктура інформаційно-телекомунікаційної системи передбачає мож-
ливість використання щонайменше одного із способів зведення до мінімуму мере-
жевих та інших типів затримок обміну інформацією з багатосторонньою системою 
організованого ринку:

а) колокація — спосіб, за якого для визначення індивідуальних параметрів за-
явок або котирувань у результаті виконання комп’ютерного алгоритму, передбаче-
ного частиною першою цієї статті, інвестиційною фірмою використовується влас-
не апаратне забезпечення, розташоване в безпосередній близькості від багатосто-
ронньої системи організованого ринку та з’єднане з такою багатосторонньою сис-
темою мережею;

б) проксіміті-хостинг — спосіб, за якого для визначення індивідуальних параме-
трів заявок або котирувань у результаті виконання комп’ютерного алгоритму, пе-
редбаченого частиною першою цієї статті, інвестиційною фірмою використовуєть-
ся апаратне забезпечення, що належить третім особам, розташоване в безпосеред-
ній близькості від багатосторонньої системи організованого ринку та з’єднане з та-
кою багатосторонньою системою мережею;

в) прямий електронний доступ — спосіб, за якого для організації надсилання за-
явок або котирувань щодо фінансових інструментів безпосередньо до багатосторон-
ньої системи організованого ринку інвестиційна фірма надає своїм клієнтам дозвіл 
на використання кодів, що застосовуються для ідентифікації такої фірми як учасни-
ка організованого ринку, з наданням у користування програмного та апаратного за-
безпечення, що використовується інвестиційною фірмою як учасником організова-

ного ринку для надсилання до його багатосторонньої системи заявок або котирувань 
(прямий доступ), або без надання у користування такого програмного та апаратного 
забезпечення (спонсорований доступ);

2) здійснення інформаційно-телекомунікаційною системою в результаті вико-
нання комп’ютерного алгоритму ініціювання, формування, надсилання, визначення 
маршруту прямування заявок або котирувань до багатосторонньої системи одного 
чи більше організованих ринків чи виконання заявок або котирувань. При цьому такі 
дії проводяться без втручання людини щодо кожної окремої заявки або котирування;

3) великі внутрішньодобові обсяги повідомлень, а саме: будь-яких котирувань 
маркет-мейкера, заявок або котирувань інших учасників торгів, або їх скасувань. Ве-
ликими вважаються внутрішньодобові обсяги, за яких виконується будь-яка з та-
ких умов:

а) надсилання в середньому щонайменше двох повідомлень на секунду щодо 
будь-якого окремого фінансового інструменту, допущеного до торгів на організо-
ваному ринку;

б) надсилання в середньому щонайменше чотирьох повідомлень на секунду щодо 
усіх фінансових інструментів, допущених до торгів на організованому ринку.

3. Інвестиційна фірма, що має намір здійснювати алгоритмічну торгівлю, 
зобов’язана у довільній формі офіційним каналом зв’язку повідомити Національ-
ну комісію з цінних паперів та фондового ринку про такий намір до першого ви-
значення індивідуальних параметрів заявок або котирувань у результаті виконання 
комп’ютерного алгоритму.

Інвестиційна фірма, що має намір здійснювати алгоритмічну торгівлю, зобов’язана 
у довільній формі повідомити оператора організованого ринку про такий намір до 
першого визначення індивідуальних параметрів заявок або котирувань в результаті 
виконання комп’ютерного алгоритму.

4. Інвестиційна фірма, що здійснює алгоритмічну торгівлю, організовує функці-
онування системи управління ризиками таким чином, щоб забезпечити, що інфор-
маційно-телекомунікаційні системи, що використовуються нею для проведення тор-
гівлі:

1) є стійкими до зовнішнього втручання;
2) мають технічні можливості для забезпечення належного виконання операцій, 

безпосередньо пов’язаних з проведенням торгівлі (у тому числі алгоритмічної тор-
гівлі);

3) забезпечують дотримання у ході торгівлі лімітів та обмежень, встановлених 
оператором організованого ринку, учасником якого є інвестиційна фірма, та правил 
такого ринку, а також лімітів та обмежень, встановлених інвестиційною фірмою, зо-
крема, на виконання внутрішніх документів, що регулюють управління ризиками ін-
вестиційної фірми;

4) унеможливлюють надсилання помилкових заявок або котирувань та здійснен-
ня будь-яких операцій, що здатні спричинити ситуацію цінової нестабільності на ор-
ганізованому ринку, учасником якого є така інвестиційна фірма, або іншим чином по-
рушити цілісність ринків капіталу чи завдати шкоди інвесторам;

5) мінімізують можливість їх використання для цілей маніпулювання та/або неза-
конного використання інсайдерської інформації.

Такі системи управління ризиками організовуються інвестиційною фірмою само-
стійно, залежно від масштабу і складності своєї діяльності, з урахуванням методич-
них рекомендацій, розроблених Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

5. Інвестиційна фірма повинна мати резервні інформаційно-телекомунікаційні 
системи або інші ефективні засоби забезпечення безперервності своєї професійної 
діяльності на випадок виникнення збоїв у роботі основних інформаційно-телекому-
нікаційних систем, що використовуються нею для проведення торгівлі (у тому числі 
алгоритмічної торгівлі). Інвестиційна фірма зобов’язана забезпечити тестування та-
ких засобів з метою перевірки їх працездатності та відповідності вимогам, передба-
ченим цією частиною:

1) регулярно, але не рідше одного разу на рік;
2) при кожній зміні елементів інформаційно-телекомунікаційної системи, що має 

наслідком суттєві зміни її функціонування.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюд-

нює на своєму офіційному веб-сайті орієнтовний (невиключний) перелік суттєвих 
змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для проведення тестування за-
значених засобів.

Інвестиційна фірма має право звернутися до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку із запитом щодо визначення, чи є суттєвими зміни, які та-
ка інвестиційна фірма має намір внести до основних інформаційно-телекомунікацій-
них систем, що використовуються нею для проведення торгівлі. Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку не має права застосовувати санкції за порушен-
ня вимог пункту 2 цієї частини у разі, якщо нею попередньо було надано відповідь ін-
вестиційній фірмі, що відповідні зміни не є суттєвими.

6. Інвестиційна фірма, що здійснює алгоритмічну торгівлю, зобов’язана органі-
зувати систему документообігу, що забезпечить збереження інформації щодо про-
ведення нею алгоритмічної торгівлі, в обсягах, достатніх для надання Національній 
комісії з цінних паперів та фондового ринку доказів виконання інвестиційною фір-
мою вимог цього Закону та відповідних нормативно-правових актів Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють проведення алгоритміч-
ної торгівлі.

Інвестиційна фірма, що здійснює високочастотну алгоритмічну торгівлю, додат-
ково до вимог абзацу першого цієї частини зобов’язана організувати систему доку-
ментообігу таким чином, щоб забезпечити послідовне збереження даних про усі на-
діслані нею заявки або котирування, їх скасування, заявки або котирування, виконані 
на організованих ринках. Така інформація зберігається у формі, встановленій Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надається інвестиційною 
фірмою на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Інвестиційна фірма, що надає прямий електронний доступ, зобов’язана забез-
печити функціонування системи внутрішнього контролю у спосіб, що гарантує:

1) проведення відповідно до внутрішніх правил такої інвестиційної фірми первин-
ної та повторних перевірок клієнтів, які бажають отримувати послуги прямого елек-
тронного доступу, спрямованих на встановлення відсутності у діяльності таких клі-
єнтів загрози для стабільності функціонування організованого ринку, до якого нада-
ється електронний доступ;

2) неможливість перевищення у ході торгівлі клієнтами, які бажають отримува-
ти послуги прямого електронного доступу, лімітів та обмежень, встановлених, у то-
му числі, інвестиційною фірмою та/або оператором організованого ринку, учасником 
якого є інвестиційна фірма, що надає прямий електронний доступ;

3) постійний моніторинг торгової діяльності клієнтів, які отримують послуги пря-
мого електронного доступу;

4) мінімізацію можливості здійснення клієнтами, які отримують послуги прямо-
го електронного доступу, торгівлі, що містить ознаки маніпулювання та/або незакон-
ного використання інсайдерської інформації або здатна спричинити ситуацію ціно-
вої нестабільності на організованому ринку, учасником якого є інвестиційна фірма, 
або іншим чином порушити цілісність ринків капіталу чи завдати шкоди інвесторам.

Надання інвестиційною фірмою клієнтам прямого електронного доступу без за-
безпечення функціонування системи внутрішнього контролю із дотриманням гаран-
тій, передбачених цією частиною, заборонено.

8. Надання клієнтам прямого електронного доступу інвестиційною фірмою може 
здійснюватися виключно на підставі договору, обов’язковою умовою якого є повна 
та безумовна відповідальність інвестиційної фірми за будь-які порушення клієнтами, 
які отримують послуги прямого електронного доступу, вимог до учасників організо-
ваних ринків, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийня-
тими на його виконання, а також правил організованого ринку, учасником якого є ін-
вестиційна фірма. При цьому інвестиційна фірма має забезпечити дотримання клі-
єнтами, яким надано прямий електронний доступ, вимог цього Закону, нормативних 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також правил функ-
ціонування відповідного організованого ринку, до якого надано доступ.

З метою виявлення порушень таких вимог та правил, а також поведінки, що мо-
же спричинити ситуації цінової нестабільності або іншим чином порушити цілісність 
ринків капіталу чи завдати шкоди інвесторам, інвестиційна фірма повинна здійсню-
вати моніторинг операцій клієнтів, які отримують послуги прямого електронного до-
ступу. Про виявлені операції клієнтів, які отримують послуги прямого електронно-
го доступу, що містять ознаки маніпулювання та/або торгівлі з використанням інсай-
дерської інформації, та/або іншого порушення законодавства про ринки капіталу та/
або правил функціонування організованого ринку, доступ до якого надає інвестицій-
на фірма, така інвестиційна фірма зобов’язана негайно повідомити Національну ко-
місію з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку.

9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок 
та строки надання інвестиційною фірмою, що надає прямий електронний доступ, ін-
формації про функціонування системи внутрішнього контролю в частині дотримання 
гарантій, передбачених частиною сьомою цієї статті.

10. Оператор організованого ринку зобов’язаний розробити та впровадити сис-
теми та заходи, спрямовані на запобігання створенню на організованому ринку, ор-
ганізацію діяльності якого здійснює такий оператор, ситуації цінової нестабільності 
або порушенню іншим чином цілісності ринків капіталу чи завданню шкоди інвесто-
рам внаслідок проведення учасниками такого ринку алгоритмічної торгівлі, а також 
на запровадження механізмів ліквідації зазначених ситуацій чи порушень, створених 
алгоритмічною торгівлею. Такі системи та заходи щонайменше повинні включати:

1) включення до правил організованого ринку, організацію діяльності якого здій-
снює такий оператор, вимоги до учасників організованого ринку про обов’язкове 
проведення у тестовому середовищі, наданому оператором організованого ринку, 
тестування алгоритмів, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами — 
учасниками такого ринку;

2) запровадження максимально допустимого співвідношення між кількістю ви-
конаних та кількістю невиконаних заявок або котирувань одного учасника органі-

зованого ринку, за якого допускається прийняття нових заявок або котирувань та-
кого учасника;

3) систему зменшення кількості заявок або котирувань, що приймаються багато-
сторонньою системою до опрацювання, за умови наявності ризику перевищення тех-
нічних можливостей її коректного функціонування;

4) запровадження мінімального кроку ціни та заходів контролю за його дотриман-
ням учасниками організованого ринку.

11. Структура комісійної винагороди оператора організованого ринку, зокрема 
плати за виконання заявок або котирувань, плати за додаткові послуги та будь-яких 
зменшень плати за послуги повинна бути прозорою, недискримінаційною та запобі-
гати стимулюванню надсилання, зміни чи скасування заявок або котирувань у спо-
сіб, що може спричинити ситуацію цінової нестабільності або іншим чином поруши-
ти цілісність ринків капіталу чи завдати шкоди інвесторам, у тому числі в результаті 
маніпулювання. Оператори організованих ринків можуть встановлювати вищу порів-
няно з комісійною винагородою, що сплачується іншими учасниками організованого 
ринку, комісійну плату для учасників організованого ринку, які:

1) мають високе згідно з внутрішніми документами оператора організованого 
ринку співвідношення між скасованими та виконаними заявками або котируваннями;

2) проводять високочастотну алгоритмічну торгівлю.
12. Багатостороння система організованого ринку повинна забезпечувати мож-

ливість ідентифікації шляхом проставлення учасниками організованого ринку від-
повідних маркерів:

1) заявок або котирувань, сформованих у ході алгоритмічної торгівлі;
2) різних алгоритмів, використаних для ініціювання та/або формування та/або 

надсилання заявок або котирувань;
3) осіб, які ініціювали заявку або котирування.
Така інформація повинна бути надана оператором організованого ринку Націо-

нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит.
13. Відповідно до цієї статті нормативно-правовими актами Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку встановлюються:
1) організаційні вимоги до інвестиційних фірм, що проводять алгоритмічну торгів-

лю, при цьому вимоги до інвестиційних фірм, що надають послуги прямого доступу 
до ринку та спонсорованого доступу до ринку, повинні забезпечувати однаковий рі-
вень організації системи внутрішнього контролю;

2) перелік відомостей, що розкриваються інвестиційними фірмами у зв’язку із 
здійсненням ними алгоритмічної торгівлі, а також порядок, строки та форма роз-
криття такої інформації;

3) вимоги до системи внутрішнього контролю операторів організованих ринків, 
при цьому вимоги до операторів організованих ринків, що надають послуги прямого 
доступу до ринку та спонсорованого доступу до ринку, повинні забезпечувати одна-
ковий рівень організації системи внутрішнього контролю;

4) перелік обставин, що становлять надзвичайну ситуацію на ринку;
5) порядок визначення максимально допустимого співвідношення між виконани-

ми та невиконаними заявками або котируваннями одного учасника організованого 
ринку, за якого допускається прийняття нових заявок або котирувань такого учас-
ника;

6) вимоги до структури комісійної винагороди операторів організованих ринків, 
зокрема в частині плати за колокацію та проксіміті-хостинг;

7) вимоги до тестового середовища операторів організованих ринків.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє, затверджує 

та публікує на своєму офіційному веб-сайті методичні рекомендації щодо здійснен-
ня алгоритмічної торгівлі.

14. Положення цієї статті застосовуються також до здійснення алгоритмічної тор-
гівлі при здійсненні товарних операцій та при вчиненні правочинів щодо валютних 
цінностей.

Стаття 56. Механізми підтримання ліквідності
1. Оператор регульованого ринку зобов’язаний забезпечити:
1) наявність механізмів підтримання ліквідності на регульованому ринку, управ-

ління діяльністю якого він здійснює;
2) укладення договорів про виконання функцій маркет-мейкера з учасниками, ді-

яльність яких згідно з критеріями, встановленими оператором регульованого рин-
ку, підтримує ліквідність на регульованому ринку, управління діяльністю якого він 
здійснює.

Оператор регульованого ринку забезпечує наявність механізмів підтримання лік-
відності шляхом розроблення та публікації на своєму веб-сайті відповідного внутріш-
нього документа (далі — механізм підтримання ліквідності), положення якого що-
найменше передбачають, що оператор регульованого ринку забезпечує, що учасни-
ки регульованого ринку, кількість яких є достатньою з урахуванням масштабу регу-
льованого ринку та предмета торгівлі на такому ринку для підтримання ліквідності 
щодо визначених активів, що допущені до торгів на такому ринку, зобов’язані на ре-
гулярній та прогнозованій основі надсилати щодо таких активів тверді котирування 
за конкурентною ціною.

На підставі такого внутрішнього документа оператор регульованого ринку 
зобов’язаний укласти з учасником регульованого ринку договір про виконання функ-
цій маркет-мейкера. При цьому маркет-мейкером вважається особа, яка на постій-
ній основі готова за власний рахунок та за встановленими нею цінами укладати де-
ривативні контракти або вчиняти правочини щодо інших активів, допущених до тор-
гів на регульованому ринку.

Особа набуває статусу маркет-мейкера з дати підписання договору про виконан-
ня функцій маркет-мейкера.

2. Оператор регульованого ринку повинен виконувати обов’язок, передбачений 
пунктом 1 частини першої цієї статті, щодо тих фінансових інструментів, співставлен-
ня зустрічних заявок або котирувань щодо яких здійснюється без втручання людини 
(за принципом автоматичного поєднання в результаті виконання комп’ютерного ал-
горитму зустрічних заявок або котирувань на основі найкращої доступної ціни). За-
значений обов’язок стосується таких фінансових інструментів:

1) акцій, щодо яких існує ліквідний ринок;
2) цінних паперів біржових інвестиційних фондів, щодо яких існує ліквідний ри-

нок;
3) опціонів та ф’ючерсів, базовим активом яких є цінні папери, передбачені пунк-

тами 1 і 2 цієї частини;
4) ф’ючерсів на індекси акцій та опціони на індекси акцій, щодо яких існує лік-

відний ринок.
Наявність ліквідного ринку визначається у встановленому Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку порядку.
3. Оператор регульованого ринку публікує на своєму веб-сайті:
1) перелік учасників регульованого ринку, що підписали договір про виконання 

функцій маркет-мейкера;
2) перелік активів, торгівля якими забезпечується відповідно до укладених дого-

ворів про виконання функцій маркет-мейкера.
Про внесення змін до механізму підтримання ліквідності оператор регульовано-

го ринку повідомляє всіх учасників регульованого ринку, управління діяльністю яко-
го він здійснює, щонайменше за один календарний місяць до набрання чинності та-
кими змінами. Внесення таких змін є підставою для внесення змін до відповідних до-
говорів про виконання функцій маркет-мейкера, укладених на підставі зазначено-
го механізму.

4. Оператор регульованого ринку забезпечує однакові вигоди (винагороди, ком-
пенсації тощо) учасникам регульованого ринку, які в однаковій мірі (відповідно до 
критеріїв та в порядку, встановлених оператором відповідного регульованого ринку) 
виконують обов’язки за договором про виконання функцій маркет-мейкера в части-
ні загального часу участі у торгах, обсягів та спреду заявок або котирувань, що над-
силаються в ході такої участі.

5. Оператор регульованого ринку повинен мати внутрішні процедури контролю 
виконання учасниками регульованого ринку умов договору про виконання функцій 
маркет-мейкера.

6. Оператор регульованого ринку повинен забезпечити функціонування механізму 
термінового повідомлення сторін договору про виконання функцій маркет-мейкера 
про існування на ринку відхилень від нормальних умов функціонування.

7. Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку встановлюються:

1) вимоги до механізму підтримання ліквідності, які зокрема забезпечують, що 
його умови є справедливими та недискримінаційними;

2) вимоги до договору про виконання функцій маркет-мейкера;
3) обставини, за яких оператори організованих ринків з огляду на масштаб ринку 

та предмет торгівлі звільняються від обов’язку забезпечувати функціонування меха-
нізмів підтримання ліквідності;

4) вимоги до політики надання вигод учасникам регульованих ринків, що уклали 
договір про виконання функцій маркет-мейкера, операторами регульованих ринків;

5) випадки обов’язковості укладання інвестиційною фірмою договору про вико-
нання функцій маркет-мейкера з оператором регульованого ринку.

8. Оператори БТМ та ОТМ можуть запроваджувати механізми забезпечення лік-
відності, передбачені цією статтею.

Стаття 57. Вимоги до надання інформації оператором організованого ринку
1. Оператор організованого ринку зобов’язаний розміщувати на власному веб-

сайті та надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформа-
цію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі про:

1) перелік осіб, які мають право брати участь у торгах на кожному організованому 
ринку, організацію діяльності якого здійснює такий оператор;

2) перелік активів, допущених до торгів на кожному організованому ринку, орга-
нізацію діяльності якого здійснює такий оператор;
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3) обсяг торгівлі активами, допущеними до торгів на організованому ринку, орга-

нізацію діяльності якого здійснює такий оператор (кількість таких активів, ціна кож-
ного з активів та їх загальна вартість згідно з укладеними договорами).

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює поря-
док і форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює 
контроль за розкриттям інформації операторами організованого ринку.

3. Оператори організованих ринків зобов’язані розміщувати у базі даних особи, 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасни-
ків ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, таку ін-
формацію про всі вчинені на таких ринках правочини щодо емісійних цінних паперів:

1) найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань, код LEI;

2) вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
3) код ISIN;
4) кількість цінних паперів за кожним правочином;
5) ціна цінних паперів;
6) дата вчинення правочину;
7) інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
Порядок та строки подання оператором організованого ринку зазначеної інфор-

мації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Оператори організованого ринку деривативних контрактів зобов’язані розміщу-
вати у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої ін-
формації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих 
товарних ринків, таку інформацію про всі деривативні контракти, укладені на такому 
організованому ринку деривативних контрактів:

1) вид деривативного контракту;
2) тип деривативного контракту залежно від наявності зобов’язання щодо пере-

дачі базового активу;
3) тип деривативного контракту залежно від типу базового активу та/або базово-

го показника;
4) ціна деривативного контракту;
5) дата укладання деривативного контракту;
6) строк деривативного контракту;
7) інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони деривативно-

го контракту.
Порядок та строки розміщення оператором організованого ринку капіталу зазна-

ченої вище інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

Стаття 58. Клірингова діяльність
1. Клірингова діяльність включає такі види діяльності:
1) клірингову діяльність з визначення зобов’язань;
2) клірингову діяльність центрального контрагента.
На провадження кожного виду клірингової діяльності Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку видається окрема ліцензія, передбачена статтею 
4 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих то-
варних ринків».

Перелік видів діяльності, передбачених цією частиною, які має право провади-
ти особа, яка провадить клірингову діяльність, зазначається в реєстрі професійних 
учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

2. Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи, оператори 
організованого ринку (у тому числі товарні біржі), Центральний депозитарій цінних 
паперів та Національний банк України.

3. За умови отримання відповідної ліцензії клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань можуть провадити клірингові установи, оператори організованого ринку 
(у тому числі товарні біржі), Центральний депозитарій цінних паперів.

4. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть 
провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань за умови дотримання ви-
мог, встановлених законодавством.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадить клірингову діяльність з ви-
значення зобов’язань виключно у разі дотримання таких умов:

1) така діяльність провадиться стосовно правочинів щодо цінних паперів, діяль-
ність з депозитарного обліку та обслуговування обігу щодо яких він провадить відпо-
відно до Закону України «Про депозитарну систему України»;

2) така діяльність провадиться без прийняття на себе ризиків невиконання або не-
належного виконання зобов’язань сторонами правочинів.

Національний банк України провадить клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань за умови, що така діяльність провадиться стосовно правочинів щодо цін-
них паперів, діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу щодо яких він 
провадить відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Національний банк України провадить клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань без отримання ліцензії на таку діяльність у порядку, встановленому На-
ціональним банком України, за погодженням з Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку.

5. До початку провадження клірингової діяльності особа, яка провадить кліринго-
ву діяльність, зобов’язана в установленому законодавством порядку зареєструвати в 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правила провадження клі-
рингової діяльності (далі — правила клірингу).

6. Початковий капітал осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відпові-
дати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, та ви-
могам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу осіб, які провадять клі-
рингову діяльність, а також інші вимоги до організації їх діяльності визначаються На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отри-
мання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження клірингової діяль-
ності.

8. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та 
здійснення повноважень осіб, які провадять клірингову діяльність, забороняється, 
крім визначених законом випадків.

Стаття 59. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань
1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань — це здійснення клірингу, а та-

кож здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організація прове-
дення розрахунків, у тому числі шляхом підготовки документів (інформації) для про-
ведення розрахунків та їх направлення відповідним установам, що проводять роз-
рахунки.

2. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ор-
ганізованого ринку (у тому числі товарні біржі) до початку провадження клірингової 
діяльності повинні у встановленому законодавством порядку зареєструвати в Націо-
нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку правила клірингу, які визначають 
загальний порядок здійснення клірингової діяльності. Зміни до правил клірингу реє-
струються в порядку, встановленому для реєстрації правил клірингу.

3. Підставами для відмови в реєстрації правил клірингу особи, яка провадить клі-
рингову діяльність, і змін до них є:

1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у 
тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку;

2) подання документів не в повному обсязі, наявність в них неповної або недо-
стовірної інформації;

3) невідповідність розміру початкового капіталу вимогам закону.
4. Здійснення грошових розрахунків за укладеними на організованих ринках та 

поза ними деривативними контрактами та правочинами щодо інструментів грошо-
вого ринку (крім цінних паперів), активів, допущених до торгів на організованому 
товарному ринку, за умови проведення розрахунків за принципом «поставка проти 
оплати», забезпечуються кліринговими установами.

Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчине-
ними на організованих ринках капіталу та поза ними, за умови проведення розра-
хунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», забезпечуються клі-
ринговою установою або Центральним депозитарієм цінних паперів чи Національ-
ним банком України.

Грошові розрахунки, передбачені цією частиною, здійснюються у встановлено-
му Національним банком України порядку шляхом переказу коштів банками та На-
ціональним банком України та/або відображення в порядку, встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в системі клірингового об-
ліку особою, яка провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав та зобов’язань 
щодо коштів між сторонами деривативних контрактів, сторонами правочинів щодо 
фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, а також сторонами товарних 
операцій, укладених на організованому ринку та поза ним, з відображенням перехо-
ду права вимоги на кошти, в тому числі припинення зобов’язань щодо коштів за ре-
зультатами неттінгу.

5. Клірингові установи та Центральний депозитарій цінних паперів для здійснення 
розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків 
використовують виключно рахунки, відкриті в Національному банку України, а також 
рахунки, відкриті в іноземних банках, які відповідають критеріям, встановленим На-
ціональним банком України.

Кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язання яких допущені до клірингу, за-
раховані на рахунки особи, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення/за-
безпечення розрахунків, не є доходами такої особи.

Не допускається накладення арешту та/або звернення стягнення на кошти на ра-
хунках особи, яка провадить клірингову діяльність, зараховані для здійснення/забез-
печення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових 
інструментів, щодо валютних цінностей та товарними операціями, укладеними на ор-
ганізованому ринку та поза ним.

6. Для здійснення інших операцій, ніж зазначені у частині п’ятій цієї статті, особи, 
які провадять клірингову діяльність, відкривають рахунки в банках.

7. Особи, які провадять клірингову діяльність, для провадження клірингової ді-
яльності щодо цінних паперів зобов’язані протягом трьох місяців з дня отримання лі-
цензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань укласти до-
говір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Цен-
тральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно 
до компетенції, визначеної законом.

Вимоги до зазначених у цій частині договорів встановлюються Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку. У разі якщо Національний банк України 
є стороною зазначених договорів, вимоги до таких договорів встановлюються за по-
годженням із Національним банком України.

До моменту укладення зазначених у цій частині договорів особи, які провадять 
клірингову діяльність, не мають права провадити клірингову діяльність щодо цін-
них паперів.

8. Особи, які провадять клірингову діяльність, на підставі договору з учасниками 
клірингу мають право формувати гарантійні та інші фонди з метою забезпечення ви-
конання зобов’язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових 
інструментів, щодо валютних цінностей та товарними операціями, укладеними на ор-
ганізованому ринку та поза ним.

9. Здійснення фізичними або юридичними особами неттінгу за власними 
зобов’язаннями та за зобов’язаннями перед ними не потребує отримання ліцензії на 
провадження клірингової діяльності.

10. У разі здійснення однією особою, яка провадить клірингову діяльність, клірин-
гу зобов’язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових ін-
струментів, щодо валютних цінностей та товарними операціями, укладеними на ор-
ганізованому ринку та поза ним, інші особи, які провадять клірингову діяльність, не 
можуть здійснювати кліринг зобов’язань за тими самими деривативними контракта-
ми, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та товар-
ними операціями, укладеними на організованому ринку та поза ним.

Стаття 60. Провадження клірингової діяльності центрального контрагента
1. Клірингова діяльність центрального контрагента — це діяльність клірингової 

установи із здійснення клірингу, здійснення розрахунків у системі клірингового облі-
ку та/або організації проведення розрахунків, у тому числі шляхом підготовки доку-
ментів (інформації) для проведення розрахунків та їх направлення відповідним уста-
новам, що проводять розрахунки, а також набуття взаємних прав та обов’язків сторін 
під час або після укладання (вчинення):

1) деривативних контрактів;
2) правочинів щодо фінансових інструментів;
3) правочинів щодо інших, крім зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, активів, до-

пущених до торгів на організованих ринках (у тому числі продукції).
У результаті набуття прав та обов’язків у випадках, зазначених у пункті 1 цієї час-

тини, така клірингова установа стає стороною кожного деривативного контракту, а у 
випадках, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї частини, — покупцем для кожного продавця 
і продавцем для кожного покупця.

Особа, яка провадить діяльність, передбачену цією частиною, є центральним 
контрагентом.

Набуття прав та обов’язків однієї із сторін кожного деривативного контракту, 
укладеного (що укладається) на регульованому ринку, кожного вчиненого (що вчи-
няється) на регульованому ринку правочину щодо фінансових інструментів, валют-
них цінностей, продукції та правочину щодо активу, допущеного до торгів на БТМ, є 
виключною компетенцією центрального контрагента та не може здійснюватися ін-
шою особою.

Центральний контрагент провадить свою діяльність щодо правочинів, вчинених 
(що вчиняються) на регульованих ринках, БТМ, товарних біржах, та правочинів, вчи-
нених (що вчиняються) поза організованими ринками.

2. Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуван-
ням вимог статей 59, 61—64 цього Закону на підставі ліцензії на провадження клі-
рингової діяльності центрального контрагента, виданої Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

Центральний контрагент на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльнос-
ті центрального контрагента має право також провадити клірингову діяльність з ви-
значення зобов’язань.

Для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, центральний 
контрагент без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з торгівлі фі-
нансовими інструментами має право виступати стороною деривативних контрактів 
та правочинів щодо фінансових інструментів, інших активів, допущених до торгів на 
регульованому ринку та БТМ.

3. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу центрального контра-
гента, а також інші вимоги до організації його діяльності визначаються Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати 
додаткові вимоги до особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контр-
агента.

4. Для здійснення своєї діяльності центральний контрагент використовує рахунки, 
відкриті в Національному банку України, а також рахунки, відкриті в іноземних бан-
ках, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України.

5. Національний банк України має право у визначеному ним порядку підтримува-
ти ліквідність центрального контрагента.

6. Слова «центральний контрагент» та похідні від них дозволяється використову-
вати лише юридичним особам, які отримали ліцензію на провадження клірингової ді-
яльності центрального контрагента відповідно до цього Закону.

Стаття 61. Набуття статусу клірингової установи
1. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на прова-

дження клірингової діяльності з визначення зобов’язань або клірингової діяльності 
центрального контрагента. Юридична особа, яка провадить виключно клірингову ді-
яльність, є кліринговою установою.

Національний банк України з метою виконання своїх функцій, визначених зако-
ном, має право бути акціонером (учасником) клірингових установ.

2. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності повинна мати на-
лежне обладнання, зокрема комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпе-
ченням, канали зв’язку і приміщення, що відповідають вимогам, установленим Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати 
додаткові вимоги до клірингових установ, що обмежують ризики професійної діяль-
ності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

4. Слова «клірингова установа» та похідні від них дозволяється використовувати 
лише юридичним особам, які отримали ліцензію на провадження клірингової діяль-
ності відповідно до цього Закону.

Стаття 62. Правила клірингу
1. Правила клірингу повинні містити, зокрема:
1) вимоги до учасників клірингу;
2) твердження про провадження кліринговою установою діяльності:
а) клірингової діяльності з визначення зобов’язань; або
б) клірингової діяльності центрального контрагента;
3) порядок, умови допуску зобов’язань до клірингу;
4) права і обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність, та учасників клі-

рингу;
5) порядок обліку прав та зобов’язань за деривативними контрактами, правочи-

нами щодо фінансових інструментів, валютних цінностей та товарними операціями, 
укладеними на організованому ринку та поза ним, а також припинення таких прав та 
зобов’язань у системі клірингового обліку;

6) порядок надання особою, яка провадить клірингову діяльність, учасникам клі-
рингу звітів за результатами клірингу;

7) порядок підготовки, складення та направлення особою, яка провадить клірин-
гову діяльність, документів для проведення розрахунків;

8) порядок забезпечення особою, яка провадить клірингову діяльність, проведен-
ня грошових розрахунків за результатами клірингу за деривативними контрактами, 
правочинами щодо фінансових інструментів, валютних цінностей, товарними опе-
раціями, укладеними на організованому ринку та поза організованим ринком, якщо 
проводяться розрахунки за принципом «поставка проти оплати»;

9) опис системи клірингового обліку;
10) опис системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірин-

гову діяльність;
11) опис системи захисту інформації;
12) випадки застосування процедури ліквідаційного неттінгу;
13) інші положення відповідно до цього Закону та інших законів.
Правила клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення 

зобов’язань за правочинами з цінними паперами, додатково повинні передбачати 
порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, 
Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповід-
но до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетен-
ції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або На-
ціонального банку України та їх депонентів про здійснення переказу цінних паперів 
за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчине-

ними на організованому ринку капіталу та поза ним, якщо проводяться розрахун-
ки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (крім випадку проваджен-
ня клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національ-
ним банком України).

2. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встанов-
люватися додаткові вимоги до правил клірингу.

Стаття 63. Організація клірингу
1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснює кліринг тільки тих 

зобов’язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на умовах, установ-
лених правилами клірингу.

2. Порядок здійснення клірингу за договорами щодо фінансових інструментів, а 
також порядок контролю за провадженням клірингової діяльності встановлюються 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Недійсність правочину, зобов’язання за яким припинено за результатами клі-
рингу, не тягне за собою недійсність правочинів, виконаних у процесі клірингу, та ре-
зультатів клірингу.

4. Особа, яка провадить клірингову діяльність, у системі клірингового обліку ве-
де облік деривативних контрактів, інших фінансових інструментів та активів, допу-
щених до торгів на організованому ринку, а також грошових коштів окремо для кож-
ного учасника клірингу та окремо від деривативних контрактів, інших фінансових ін-
струментів та активів, допущених до торгів на організованому ринку, а також грошо-
вих коштів, що перебувають у власності особи, яка провадить клірингову діяльність, 
відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

На деривативні контракти, інші фінансові інструменти, валютні цінності, продук-
цію, а також грошові кошти, що належать учасникам клірингу та передаються особі, 
яка провадить клірингову діяльність, у процесі провадження нею професійної діяль-
ності на ринках капіталу, не накладається арешт та/або не звертається стягнення за 
зобов’язаннями такої особи.

5. Виписка з системи клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяль-
ність, є підтвердженням внесення/резервування коштів як гарантійного забезпечен-
ня для проведення клірингу, отримання коштів внаслідок розрахунків за правочина-
ми або внаслідок виконання інших операцій, передбачених правилами клірингу, та 
документальним підтвердженням факту проведення розрахунків, а також доходів та 
витрат за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, 
валютних цінностей, товарними операціями, укладеними на організованому ринку 
та поза ним, у разі використання таких коштів за результатами клірингу зобов’язань 
за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, валют-
них цінностей та товарними операціями, укладеними на організованому ринку та по-
за ним, для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

6. Максимальний строк перебування внесених/зарезервованих коштів у системі 
клірингового обліку без їх використання у процесі клірингу (крім коштів, що вико-
ристовуються як гарантійне забезпечення для проведення клірингу) встановлюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 64.  Порядок накладення арешту або встановлення іншого обмеження на 
право розпорядження майновими правами у системі клірингового об-
ліку

1. Арешт або інше передбачене законом обмеження права фізичних та юридич-
них осіб розпорядження майновими правами в системі клірингового обліку (далі — 
арешт на майнові права) накладається (встановлюється) та скасовується (знімаєть-
ся) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі судового рішення або акта 
уповноваженого законом органу чи особи (далі — відповідне рішення).

У разі накладення або зняття арешту на майнові права особи суд або уповноваже-
ний законом орган чи його посадова особа зобов’язані згідно з вимогами закону на-
діслати відповідне рішення особі, яка провадить клірингову діяльність.

2. Особа, яка провадить клірингову діяльність, вносить зміни до системи клірин-
гового обліку щодо накладення арешту на майнові права особи до завершення робо-
чого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадків, встановлених цією стат-
тею.

3. У разі наявності обмеження прав розпорядження майновими правами особи 
в системі клірингового обліку, встановленого за розпорядженням такої особи для 
здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами 
щодо фінансових інструментів, валютних цінностей та товарними операціями, укла-
деними на організованому ринку та поза ним, особа, яка провадить клірингову діяль-
ність, відкладає внесення змін до системи клірингового обліку щодо арешту на такі 
майнові права особи до наступного робочого дня.

4. Наступного робочого дня особа, яка провадить клірингову діяльність, після за-
вершення всіх розрахунків або припинення зобов’язань за деривативними контрак-
тами, правочинами щодо фінансових інструментів, валютних цінностей та товарни-
ми операціями, які були укладені особою, на майнові права якої накладається арешт, 
на організованому ринку та поза ним, до завершення того робочого дня, коли осо-
бою, яка провадить клірингову діяльність, було отримано рішення, передбачене час-
тиною першою цієї статті:

1) вносить зміни до системи клірингового обліку щодо арешту на майнові права 
цієї особи в межах залишку майнових прав, щодо яких у системі клірингового обліку 
відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за дери-
вативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, валютних цін-
ностей та товарними операціями, укладеними цією особою на організованому рин-
ку та поза ним; або

2) залишає без виконання відповідне рішення про накладення арешту на майнові 
права особи, якщо такий залишок майнових прав дорівнює нулю.

5. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повідомляє суд або уповноважений 
законом орган чи посадову особу про дії, вчинені за результатами отримання відпо-
відного рішення про накладення арешту на майнові права особи, протягом наступно-
го робочого дня після отримання такого відповідного рішення.

Стаття 65. Депозитарна діяльність
1. Депозитарна діяльність провадиться учасниками ринків капіталу відповідно до 

законодавства про депозитарну систему України.
Стаття 66. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів — це професійна ді-

яльність учасника ринків капіталу — компанії з управління активами, що провадить-
ся нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору з інсти-
туційними інвесторами, чи професійна діяльність учасника ринків капіталу — іншої 
фінансової установи, що провадиться нею на підставі договору з емітентом іпотеч-
них облігацій.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає такі види ді-
яльності:

1) діяльність з управління активами;
2) діяльність з управління іпотечним покриттям.
2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів регулюється спеці-

альним законодавством.
Стаття 67.  Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва 

та/або здійснення операцій з нерухомістю
1. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю — це професійна діяльність учасника ринків ка-
піталу — управителя, що провадиться ним за винагороду від свого імені на підставі 
відповідних договорів (відповідного договору) щодо управління майном з установ-
никами (установником) управління майном.

2. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 
здійснення операцій з нерухомістю регулюється Законом України «Про фінансово-
кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з неру-
хомістю», цим Законом та іншими актами законодавства, якими регулюються фінан-
сові механізми здійснення інвестиції у будівництво.

Стаття 68. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів — це професій-

на діяльність учасника фондового ринку — адміністратора недержавного пенсійного 
фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного 
договору з недержавним пенсійним фондом.

2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спе-
ціальним законодавством.

Стаття 69.  Поєднання між собою окремих видів професійної діяльності на рин-
ках капіталу

1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на ринках капіталу не допус-
кається, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства, 
що регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на ринках 
капіталу.

2. Інвестиційні фірми можуть провадити діяльність з організації торгівлі на ОТМ та 
організації торгівлі на БТМ у порядку, передбаченому цим Законом, за умови отри-
мання ними відповідної ліцензії.

3. Оператори БТМ та оператори ОТМ (у тому числі ті, які мають ліцензію на прова-
дження відповідного виду діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) можуть 
провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань за договорами, які укла-
даються на організованих ринках, що управляються цими операторами, відповідно 
до правил таких ринків за умови отримання ними відповідної ліцензії.

4. Клірингові установи, які провадять клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань, можуть провадити діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу за 
умови отримання ними відповідної ліцензії.

5. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися 
із діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, 
встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

6. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими 
видами професійної діяльності на ринках капіталу забороняється, крім випадків, пе-
редбачених цим Законом.
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ДОКУМЕНТИ
Стаття 70.  Вимоги до професійних учасників ринків капіталу та організованих то-

варних ринків, а також осіб, які мають у них істотну участь
1. Професійна діяльність на ринках капіталу здійснюється виключно на підста-

ві ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депози-
тарної діяльності Національного банку України). Перелік документів, необхідних для 
отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіта-
лу, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку з урахуванням вимог статей 71—73 цього Закону.

Професійна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів провадиться 
на підставі правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законо-
давством порядку.

Професійна діяльність на ринках капіталу провадиться Національним банком 
України з урахуванням особливостей та відповідно до компетенції, встановленої За-
коном України «Про депозитарну систему України».

2. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках за її окремими видами, у тому числі організаційні та 
операційні вимоги, вимоги до розміру початкового і власного капіталу, порядку його 
визначення, ліквідності, вимоги до осіб, які здійснюють управлінські функції, та ін-
ших фахівців професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо 
джерел походження коштів, за рахунок яких формується початковий капітал профе-
сійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, інші вимоги та 
показники, що обмежують ризики професійної діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках, встановлюються Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку з урахуванням вимог, передбачених законом.

Початковий капітал — це капітал, акумульований юридичною особою, яка має на-
мір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та/або організованих товар-
них ринках, що складається з одного або кількох таких елементів:

1) інструменти капіталу (акції, облігації або інші цінні папери, а також запозичення 
та будь-які інші правочини, що мають наслідком збільшення власного капіталу юри-
дичної особи) за умови, що вони відповідають вимогам, встановленим Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) емісійний дохід, що належить до інструментів капіталу;
3) накопичені прибутки або збитки;
4) накопичений інший сукупний дохід;
5) інші резерви.
Перелік істотних умов правочинів, що пов’язані з безпосереднім провадженням 

професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вста-
новлюється законами України.

Вимоги до правочинів, що пов’язані з безпосереднім провадженням професій-
ної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановлюють-
ся нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

3. Умовою отримання будь-якої ліцензії на провадження відповідного виду діяль-
ності та провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професій-
ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) фізичної особи, яка 
має не погашену або не зняту у встановленому порядку судимість за злочини про-
ти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та 
володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсо-
тків статутного капіталу цієї юридичної особи.

Підставою для застосування санкції відповідно до вимог законодавства про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки є встановлення Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння па-
кетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійно-
го учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків фізичною особою, яка 
має не погашену або не зняту у встановленому порядку судимість за злочини проти 
власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, піс-
ля 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної 
сили обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи за зазначені злочини.

Державні органи за письмовим запитом зобов’язані у межах повноважень нада-
вати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону 
інформацію про наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосеред-
ковано володіє пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капі-
талу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, не по-
гашеної або не знятої у встановленому порядку судимості за злочини проти власнос-
ті, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У разі якщо 
запит передбачає надання інформації з обмеженим доступом, така інформація нада-
ється Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпе-
чує збереження правового режиму доступу до такої інформації.

4. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків 
зобов’язані:

1) дотримуватися пруденційних нормативів та інших показників і вимог, що об-
межують ризики операцій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної 
діяльності, відповідно до отриманої ліцензії, перелік, розміри і методика розрахун-
ку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку. Пруденційні нормативи та інші показники і вимоги встановлюються щодо кожно-
го виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

2) подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розра-
хунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних норма-
тивів щодо відповідного виду професійної діяльності, в порядку та строки, визначе-
ні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

5. Вимоги до корпоративного управління професійних учасників ринків капіталу 
та організованих товарних ринків встановлюються статтею 76 цього Закону.

6. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків під час 
провадження професійної діяльності можуть використовувати аутсорсинг. Профе-
сійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків, який використо-
вує аутсорсинг, несе повну та безумовну відповідальність за дії надавача послуг, що 
вчиняються таким надавачем послуг на виконання договору про аутсорсинг. Вимоги 
до використання аутсорсингу встановлюються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

7. Професійні учасники ринків капіталу можуть утворювати відокремлені підроз-
діли за межами України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку у встановленому нею порядку.

8. За умови реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації 
за відповідним видом професійної діяльності, членство всіх професійних учасників 
ринків капіталу, які провадять відповідний вид професійної діяльності на ринках ка-
піталу, у саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринків капі-
талу за цим видом професійної діяльності, є обов’язковим.

У разі відсутності об’єднання професійних учасників ринків капіталу, зареєстро-
ваного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку як саморегулів-
на організація за відповідним видом професійної діяльності, членство професійних 
учасників ринків капіталу в об’єднанні професійних учасників фондового ринку за 
цим видом діяльності є добровільним.

Стаття 71.  Ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках

1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків і права на провадження певного виду професійної ді-
яльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно після отри-
мання відповідної ліцензії.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вносить інформацію про 
отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу 
та організованих товарних ринках до реєстру професійних учасників ринків капіталу 
та організованих товарних ринків.

Провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товар-
них ринках без отримання зазначеної ліцензії забороняється, крім здійснення такої 
діяльності:

1) особами, які провадять діяльність, передбачену частиною шістнадцятою стат-
ті 44 цього Закону;

2) Центральним депозитарієм цінних паперів під час провадження ним депозитар-
ної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів;

3) Національним банком України під час провадження ним діяльності або клірин-
гової діяльності у встановлених законом випадках.

Особи, винні у порушенні вимог, зазначених в абзаці першому цієї частини, не-
суть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із 
законом.

2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках ка-
піталу та організованих товарних ринках (далі — заявник), для отримання ліцензії на 
провадження відповідного виду діяльності подає до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку заяву про видачу ліцензії за формою і в порядку, встанов-
леними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, разом з доку-
ментами, що додаються відповідно до вимог цього Закону.

3. Заява про видачу ліцензії повинна містити інформацію про:
1) заявника: повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), іден-

тифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності), місцезнаходження, по-
штову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти для офіційного ка-
налу зв’язку;

2) вид професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних рин-
ках, зазначений у статті 41 цього Закону, із зазначенням виду (видів) діяльності в 

межах такого виду професійної діяльності, на провадження якого (яких) заявник має 
намір одержати ліцензію;

3) реквізити подання саморегулівної організації за відповідним видом професій-
ної діяльності (за умови реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної 
організації за відповідним видом професійної діяльності).

Заява про видачу ліцензії може містити декілька видів професійної діяльності, на 
провадження яких заявник має намір одержати ліцензію, за умови що поєднання ви-
дів професійної діяльності, зазначених у заяві, дозволено цим Законом.

Заява про видачу ліцензії на провадження відповідного виду (видів) діяльності в 
межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами може місти-
ти перелік додаткових послуг, передбачених частиною другою статті 44 цього Зако-
ну, які має намір надавати заявник за умови отримання ліцензії, інформацію про на-
явність філій та/або намір укласти агентський договір відповідно до вимог цього За-
кону, твердження про наявність/відсутність наміру отримувати на власний рахунок і 
розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

4. До заяви про видачу ліцензії (крім заяви про видачу ліцензії на провадження 
відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими 
інструментами, ліцензії на провадження професійної діяльності з організації торгівлі 
фінансовими інструментами — діяльності з організації торгівлі на БТМ та ліцензії на 
провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструмента-
ми — діяльності з організації торгівлі на ОТМ) додаються:

1) копія статуту заявника, засвідчена такою юридичною особою, або код доступу 
до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що на-
дає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

2) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, що містять інформацію про:

а) схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає 
змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність;

б) власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, відсоток 
статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) 
у заявнику;

в) у разі якщо заявник належить до фінансової групи — інформацію про належ-
ність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що 
здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні 
дані відповідальної особи фінансової групи;

г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів 
колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відпові-
дального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника;

ґ) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів за-
явника (у разі якщо контролером є юридична особа — голови та членів колегіально-
го виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчо-
го органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за 
здійснення нагляду) такої юридичної особи);

д) початковий капітал заявника та джерела його походження;
3) річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день квар-

талу, що передує даті подання заяви, щодо якої суб’єктом аудиторської діяльності, 
який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті ви-
словлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам між-
народних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як 
юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про видачу лі-
цензії, документи, передбачені цим пунктом, не подає;

4) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику ви-
конати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 цього Закону. 
Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

5) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, про наявність у заявника організаційної структури, системи вну-
трішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього 
аудиту), спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення 
та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність на-
дання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження від-
повідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках згідно з вимогами законодавства;

6) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулю-
вання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

7) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного 
виду професійної діяльності;

8) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
5. Юридична особа до заяви про видачу ліцензії на провадження відповідного ви-

ду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, 
поданої відповідно до частини третьої цієї статті, додає в довільній формі, якщо інше 
не передбачено цією частиною:

1) копію статуту заявника, засвідчену такою юридичною особою, або код доступу 
до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що на-
дає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

2) відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, що містять інформацію про структуру власності юридичної особи 
та власників істотної участі в заявнику:

а) перелік осіб, які є власниками істотної участі у заявнику, із зазначенням відсо-
тка статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціо-
нер), ідентифікаційних даних таких осіб, відсотка статутного капіталу чи права голо-
су, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику, а щодо осіб, які опо-
середковано володіють 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або 
права голосу придбаних акцій (часток) заявника, — також ідентифікаційні дані осіб, 
через яких забезпечується таке опосередковане володіння;

б) документи, передбачені пунктами 2—17 частини дев’ятої статті 74 цього Зако-
ну, щодо власників істотної участі, які є юридичними особами, і документи, передба-
чені пунктами 2—11 частини десятої статті 74 цього Закону, щодо фізичних осіб — 
власників істотної участі у заявнику, а також голови та членів колегіального виконав-
чого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
юридичної особи, яка є власником істотної участі у заявнику;

в) довідку про структуру власності юридичної особи заявника, що дає змогу вста-
новити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, в якій зазнача-
ються, зокрема: для юридичної особи — власника, кінцевого бенефіціарного влас-
ника заявника — повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, код 
LEI (за наявності); для фізичної особи — власника, кінцевого бенефіціарного влас-
ника заявника — ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) та реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків, КВЕД кожної юридичної особи, зазначеної в 
довідці, належність таких осіб до суб’єктів господарювання, щодо яких здійснюєть-
ся державне регулювання їх основного виду економічної діяльності, та назва органу 
державної влади, що здійснює таке державне регулювання;

г) у разі якщо заявник належить до фінансової групи — інформацію про належ-
ність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що 
здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні 
дані відповідальної особи фінансової групи;

3) відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (якщо інше не передбачено цим пунктом), щодо голови та чле-
нів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, від-
повідального за здійснення нагляду) заявника, контролерів заявника (у разі якщо 
контролером є юридична особа — голови та членів колегіального виконавчого орга-
ну (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) і будь-яких 
представників таких осіб, які мають право від їх імені вчиняти правочини, пов’язані з 
провадженням господарської діяльності заявника:

а) ідентифікаційні дані;
б) інформацію про ділову репутацію фізичної особи та документи, що її підтвер-

джують. Документи, що підтверджують ділову репутацію, та їх форма визначають-
ся фізичною особою самостійно. Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку може скласти орієнтовний (невиключний) перелік документів, що можуть під-
тверджувати репутацію фізичної особи;

в) інформацію про освіту, професійне навчання, професійний досвід роботи із за-
значенням всіх підприємств, установ, організацій, у яких фізична особа працювала, 
посадових обов’язків, які вона виконувала, та строку їх виконання. Щодо діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), ринках капіталу та товарному ринку фі-
зична особа надає перелік всіх своїх посадових обов’язків, які вона виконувала про-
тягом останніх 10 років;

г) інформацію в довільній формі щодо прийнятих стосовно таких осіб рішень су-
ду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

ґ) інформацію в довільній формі про звільнення з посади за порушення законо-
давства про захист прав споживачів фінансових послуг;

д) інформацію в довільній формі щодо проведення органами державної влади 
або Національним банком України оцінки ділової репутації та досвіду в рамках інших 
передбачених законом процедур і результатів такої оцінки (якщо вони відомі заявни-
ку) із зазначенням органу, що проводив оцінку, та дати її проведення (за наявності);

е) інформацію в довільній формі щодо пов’язаності близькими відносинами або 
спільними фінансовими інтересами (пов’язаність відносинами в рамках кредитно-
го договору, договору гарантії або застави) з членами виконавчого органу, керівни-

ками структурних підрозділів заявника, його материнського та дочірніх підприємств 
(за наявності таких підприємств), а також власниками істотної участі в статутному 
капіталі заявника;

є) результати проведення внутрішньої оцінки таких осіб на предмет відповідності 
займаній посаді та вимогам, встановленим законодавством (за наявності);

ж) інформацію в довільній формі про мінімальний час, який такі особи будуть 
приділяти виконанню своїх обов’язків у заявнику (у помісячному розрізі та протя-
гом року);

з) інформацію в довільній формі про кадрові та фінансові ресурси, залучені (як-
що рішення про таке залучення було прийнято заявником) до професійного навчан-
ня та підвищення кваліфікації членів виконавчого органу та членів наглядової ради 
(або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду);

и) інформацію в довільній формі про вироки (якщо судимість не знята або не по-
гашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі розслідування в рамках 
кримінальних проваджень, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення 
від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у господар-
ських та адміністративних судах стосовно такої особи;

4) відомості щодо початкового капіталу заявника та джерел його походження:
а) інформацію за формою, встановленою Національною комісією з цінних папе-

рів та фондового ринку, про джерела походження коштів, внесених до статутного 
капіталу;

б) інформацію про залучені кошти відповідно до вимог та за формою, встановле-
ними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

в) інформацію в довільній формі про банки та небанківських надавачів фінансо-
вих послуг, послуги щодо переказу коштів яких були використані при формуванні ка-
піталу, передбаченого підпунктами «а» та «б» цього пункту;

5) інформацію щодо фінансового стану:
а) річну та проміжну фінансову звітність, наявну станом на останній день квар-

талу, що передує даті подачі заяви, щодо якої суб’єкт аудиторської діяльності, який 
відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловив 
незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого була проведе-
на в кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, документи, передбачені 
цим підпунктом, не подає;

б) фінансову звітність заявника, консолідовану фінансову звітність (у разі її скла-
дення) за три останні фінансові роки, підтверджену аудиторським звітом.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, недо-
статнього для виконання вимог цього підпункту, до заяви додається фінансова звіт-
ність за повні фінансові роки провадження заявником господарської діяльності та 
остання проміжна фінансова інформація, складена станом на кінець звітного періо-
ду, що передує даті подання заяви та додатків до неї, підтверджені відповідно ауди-
торським звітом та звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, що є 
меншим за один рік, такий заявник подає тільки проміжну фінансову інформацію, 
складену станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви та додат-
ків до неї, підтверджену звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати також копію кон-
солідованої звітності фінансової групи за той самий період;

в) прогнозну фінансову звітність, що включає прогнозний звіт про фінансовий 
стан та прогнозний звіт про фінансові результати на три роки, наступні за роком по-
дачі заяви;

г) пояснення показників прогнозної фінансової звітності, враховуючи прогнозну 
кількість клієнтів, обсягів операцій щодо фінансових інструментів та обсягів активів, 
розпорядження якими здійснюватиме заявник;

ґ) прогнозні показники щодо капіталу та ліквідності, а також прогнозний коефі-
цієнт платоспроможності у випадках, якщо розрахунок таких показників передбаче-
ний нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, на перший рік діяльності після отримання ліцензії.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати документи, перед-
бачені підпунктами «в»—«ґ» цього пункту, щодо групи в цілому.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може затвердити мето-
дологію формування прогнозної фінансової звітності, у тому числі для випадків, як-
що заявник є членом фінансової групи;

д) інформацію про зміни, що будуть спричинені внаслідок отримання заявником 
ліцензії, у здійсненні нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відпо-
відно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»;

6) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику ви-
конати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 цього Закону. 
Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

7) інформацію про внутрішню організацію діяльності заявника в довільній формі, 
якщо інше не передбачено цим пунктом:

а) бізнес-план (бізнес-стратегію) на три роки, включаючи інформацію про запла-
новане відкриття філій, здійснення діяльності на підставі отриманої ліцензії, а також 
про інші види запланованої господарської діяльності. Такий план має передбачати ін-
формацію про місце реєстрації потенційних клієнтів та інвесторів; заплановані захо-
ди з реклами фінансових послуг із зазначенням адміністративних одиниць, де плану-
ється розміщення найбільшої кількості реклами; потенційних надавачів послуг з ре-
клами фінансових послуг із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, 
на території яких такі особи провадять діяльність. Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку затверджує рекомендації до змісту бізнес-плану (бізнес-
стратегії), які можуть бути використані заявником при складанні ним бізнес-плану 
(бізнес-стратегії);

б) опис ресурсів (кадрових та технічних), що виділені або будуть виділені для про-
вадження діяльності, зазначеної у бізнес-плані (бізнес-стратегії);

в) дані про суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту фінансо-
вої звітності заявнику (якщо відповідні договори укладені на момент подання заяви);

г) ідентифікаційні дані та інформацію про освіту, підвищення кваліфікації та про-
фесійний досвід керівників підрозділів заявника, що забезпечують здійснення ді-
яльності з торгівлі фінансовими інструментами, а також усіх осіб, відповідальних за 
функціонування системи внутрішнього контролю із зазначенням їх ідентифікаційних 
даних за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку;

ґ) опис механізму захисту коштів та фінансових інструментів клієнтів, які заяв-
ник отримуватиме на власний рахунок та якими розпоряджатиметься (за наявності);

д) пояснення заявника щодо порядку і способу виконання пруденційних нормати-
вів та інших вимог законодавства щодо здійснення професійної діяльності з торгів-
лі фінансовими інструментами;

8) відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутріш-
нього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього ау-
диту), спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та 
приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надан-
ня послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відпо-
відного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках згідно з вимогами законодавства;

9) інформацію щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи плану-
ється здійснювати із залученням третіх осіб, та перелік відповідних укладених контр-
актів (за наявності);

10) внутрішні документи в довільній формі, що регламентують запобігання виник-
ненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у ході провадження профе-
сійної діяльності на ринку капіталу та організованому товарному ринку, а також за-
побігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення;

11) внутрішні документи у довільній формі, що регулюють діяльність з управлін-
ня продуктами, вимоги до якої встановлюються Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку;

12) опис системи моніторингу діяльності заявника та механізмів збереження ін-
формації у випадку, якщо заявник бажає займатися алгоритмічною торгівлею;

13) внутрішні документи в довільній формі заявника, що регламентують прова-
дження відповідного виду професійної діяльності;

14) копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу лі-
цензії.

6. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження відповід-
ного виду діяльності в межах професійної діяльності з організації торгівлі фінансо-
вими інструментами, додатково до інформації, передбаченої частиною четвертою ці-
єї статті, подає в довільній формі, якщо інше не передбачено цією частиною:

1) бізнес-план (бізнес-стратегію) на три роки, включаючи інформацію про запла-
новане відкриття філій, здійснення діяльності на підставі отриманої ліцензії, а також 
про інші види запланованої господарської діяльності. Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку затверджує рекомендації до змісту бізнес-плану (біз-
нес-стратегії), які можуть бути використані заявником при складанні ним бізнес-пла-
ну (бізнес-стратегії);

2) інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів забезпе-
чення належного опрацювання заявок або котирувань клієнтів у випадках пікової ак-
тивності, а також запобігання ситуаціям цінової нестабільності;

3) інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів, функ-
ціонування яких забезпечує повне і безумовне виконання операцій, що проходять у 
багатосторонній системі організованого ринку, діяльність з управління яким має на-
мір здійснювати заявник;

4) інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупи-
нення торгів;
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5) копію внутрішнього документа, передбаченого частиною першою статті 56 (у 

разі якщо заявник має намір здійснювати управління діяльністю регульованого рин-
ку);

6) проект правил організованого ринку, у тому числі внутрішні документи, що ре-
гулюють збільшення кроку ціни торгів;

7) заяву про синхронізацію систем фіксації дати та часу відповідно до вимог, вста-
новлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження відповід-
ного виду діяльності у межах професійної діяльності з організації торгівлі фінансови-
ми інструментами — діяльності з організації торгівлі на БТМ та/або діяльності з орга-
нізації торгівлі на ОТМ, додає до заяви документи, передбачені частинами п’ятою та 
шостою цієї статті, а також зазначає у такій заяві інформацію про наявність філій та/
або намір укласти агентський договір відповідно до вимог цього Закону, твердження 
про наявність/відсутність наміру отримувати на власний рахунок та розпоряджатися 
коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

8. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження клірин-
гової діяльності з визначення зобов’язань, подає таку заяву та документи, що до неї 
додаються, відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті. Юридична особа, яка 
подає заяву про видачу ліцензії на провадження клірингової діяльності центрально-
го контрагента, розкриває в документах, передбачених частиною третьою цієї статті, 
інформацію та надає додаткові документи відповідно до вимог, встановлених Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження відповід-
ного виду діяльності в межах депозитарної діяльності, розкриває в документах, пе-
редбачених частиною четвертою цієї статті, інформацію та надає додаткові докумен-
ти відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» (у разі як-
що обсяг розкриття та перелік документів встановлений таким законом).

10. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження діяль-
ності з управління іпотечним покриттям, розкриває в документах, передбачених час-
тиною четвертою цієї статті, інформацію та надає додаткові документи відповідно до 
вимог Закону України «Про іпотечні облігації» (у разі якщо обсяг розкриття та пере-
лік документів встановлений таким законом).

11. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження діяль-
ності з управління активами, розкриває в документах, передбачених частиною чет-
вертою цієї статті, інформацію та надає додаткові документи відповідно до вимог За-
кону України «Про інститути спільного інвестування» (у разі якщо обсяг розкриття та 
перелік документів встановлений таким законом), а у разі якщо діяльність такої юри-
дичної особи буде передбачати здійснення управління активами недержавних пен-
сійних фондів — також відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пен-
сійне забезпечення» (у разі якщо обсяг розкриття та перелік документів встановле-
ний таким законом).

12. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження діяль-
ності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснен-
ня операцій з нерухомістю, розкриває в документах, передбачених частиною четвер-
тою цієї статті, інформацію та надає додаткові документи відповідно до вимог Зако-
ну України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю» (у разі якщо обсяг розкриття та перелік докумен-
тів встановлений таким законом).

13. Юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії на провадження діяль-
ності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, розкриває в документах, пе-
редбачених частиною четвертою цієї статті, інформацію та надає додаткові докумен-
ти відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (у 
разі якщо обсяг розкриття та перелік документів встановлений таким законом).

14. Юридична особа, у якій іноземним юридичним особам прямо або опосередко-
вано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка 
має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, 
крім документів, зазначених у частинах третій — тринадцятій цієї статті (відповідно 
до виду професійної діяльності), подає Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у встановленому нею порядку:

1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної 
особи про участь у заявнику;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учас-
нику ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, виданий уповнова-
женим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іно-
земної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отриман-
ня зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у від-
сутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання тако-
го дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний 
документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій 
зареєстровано її головний офіс;

4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у 
разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з ауди-
торськими звітами за наявності).

15. Юридична особа, у якій фізичним особам — іноземцям прямо або опосеред-
ковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та 
яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяль-
ності, крім документів, зазначених у частинах третій — тринадцятій цієї статті (відпо-
відно до виду професійної діяльності), подає Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи — іноземця у заявнику 
в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має 
постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отри-
мання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві 
відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.

16. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках 
капіталу та організованих товарних ринках, не додає до заяви на видачу ліцензії доку-
менти, які Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може безоплат-
но отримати з державних реєстрів. У такому разі юридична особа зазначає реєстр, 
що містить необхідну інформацію.

17. У разі подання юридичною особою, яка має намір провадити професійну ді-
яльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, заяви про видачу лі-
цензії на декілька видів діяльності в межах різних видів професійної діяльності, у по-
вному пакеті документів, передбачених цією статтею, документи, які є однаковими 
у кожному переліку для кожного окремого виду професійної діяльності, подають-
ся один раз.

Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках і подала будь-яку інформацію, передбачену 
цією статтею, Національному банку України або Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, має право не додавати таку інформацію до заяви про видачу лі-
цензії, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідно-
го документа, за умови надання заяви, що раніше подана інформація є актуальною.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк 
України зобов’язані у визначеному ними порядку здійснювати обмін інформацією, 
копіями документів та результатами проведення оцінки ділової репутації щодо осіб, 
ліцензування діяльності яких вони здійснюють.

Документи та інформація, що містять банківську таємницю, надаються в поряд-
ку та на умовах, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

18. Якщо юридична особа, яка вже має ліцензію на провадження одного з видів ді-
яльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товар-
них ринках, має намір отримати ліцензію на провадження відповідного виду діяль-
ності в межах іншого виду професійної діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках (крім обмежень поєднання між собою окремих видів професій-
ної діяльності на ринках капіталу, передбачених цим Законом та іншими актами зако-
нодавства, що регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльнос-
ті на ринках капіталу), така особа подає до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку заяву про видачу ліцензії відповідно до частини третьої цієї статті 
та інформацію, передбачену частинами четвертою — п’ятнадцятою цієї статті (відпо-
відно до виду професійної діяльності) з урахуванням особливостей подання інфор-
мації, передбачених частинами шістнадцятою та сімнадцятою цієї статті.

19. Інформація, передбачена частинами третьою — п’ятнадцятою цієї статті, та-
кож подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в елек-
тронному вигляді відповідно до встановлених нею вимог.

20. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною осо-
бою — іноземцем, повинні відповідати вимогам щодо мови документів, встановле-
ним статтею 140 цього Закону.

21. Заявник повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку 
офіційним каналом зв’язку про будь-які зміни, що сталися протягом строку розгля-
ду заяви про видачу ліцензії, в частині інформації щодо членів його виконавчого ор-
гану, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу ліцензії, протя-
гом 10 робочих днів з дня набрання чинності такими змінами.

Форма та порядок подання повідомлення про зміни в інформації встановлюються 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

22. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти ро-
бочих днів з дня отримання документів надає юридичній особі, яка має намір про-
вадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених цією статтею, 
із зазначенням контактної інформації (ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України), 
посада, номери засобів зв’язку) посадової особи, відповідальної за організацію роз-
гляду заяви та доданих до неї документів Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, або повідомляє офіційним каналом зв’язку про залишення заяви 

про видачу ліцензії без розгляду у зв’язку з отриманням неповного переліку доку-
ментів із зазначенням відповідних пояснень.

У разі якщо подані документи оформлено з порушенням вимог, встановлених На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи поверта-
ються без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

23. Протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, але не пізніше ніж за 30 
робочих днів до закінчення строку, встановленого частиною двадцять четвертою ці-
єї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може одноразо-
во письмово витребувати у заявника додаткову інформацію в чіткій та однозначній 
формі для уточнення даних, наданих разом із заявою про видачу ліцензії. Строк роз-
гляду заяви та доданих до неї документів продовжується з дня отримання додаткової 
інформації у відповідь на запит.

З дня отримання відповіді на запит додаткової інформації та протягом строку, 
що залишився до закінчення розгляду документів, встановленого частиною двад-
цять четвертою цієї статті, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення тако-
го строку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі необхід-
ності отримання додаткової інформації для обробки та аналізу заяви та доданих до 
неї документів може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої відпо-
віді, визначивши в чіткій та однозначній формі, яку саме уточнюючу інформацію по-
винен надати заявник. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку роз-
гляду документів.

24. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому 
нею порядку приймає рішення про видачу ліцензії на провадження певного виду ді-
яльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товар-
них ринках чи про відмову в її видачі протягом шести місяців з дня надходження за-
яви та доданих до неї документів, передбачених цією статтею. У разі відсутності іно-
земних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника такий строк 
становить три місяці. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку протягом п’яти робочих днів повідомляє заявника офіційним кана-
лом зв’язку та/або шляхом направлення відповідного листа.

Ліцензія видається Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку за умови, що заявник відповідає усім вимогам законодавства. Строк дії ліцензії на 
провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках є необмеженим.

25. Професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не має 
права передавати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності на ринках 
капіталу та організованих товарних ринках третім особам.

Не є передачею ліцензії передача третім особам частини процесів або покладан-
ня на третіх осіб частини функцій, що забезпечують діяльність професійного учасни-
ка ринків капіталу та організованих товарних ринків на відповідному ринку, здійсне-
на на підставі договору щодо аутсорсингу в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

26. Посадові особи професійного учасника ринків капіталу та організованих то-
варних ринків та власники істотної участі у заявнику зобов’язані протягом усього ча-
су, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у професійному учас-
нику ринків капіталу та організованих товарних ринків, відповідати вимогам, вста-
новленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

27. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає особливос-
ті порядку подання та вимоги до заяви і оформлення документів, що подаються іно-
земними юридичними особами для отримання ліцензії на провадження відповідно-
го виду діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках.

Стаття 72.  Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду ді-
яльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі лі-
цензії на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках у разі, якщо:

1) документи, подані для отримання ліцензії, містять неповну та/або взаємови-
ключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодав-
ства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємови-
ключну інформацію, виключно за умови, що Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку протягом строку розгляду таких документів здійснила заходи, пе-
редбачені частиною двадцять третьою статті 71 цього Закону, спрямовані на отри-
мання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї;

2) юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках ка-
піталу та організованих товарних ринках, не відповідає вимогам закону та ліцензій-
ним вимогам та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановленим законодавством.

2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову 
у видачі ліцензії повинно бути мотивованим із зазначенням конкретної причини, що 
зумовила його прийняття.

Стаття 73.  Підстави для анулювання ліцензії на провадження певного виду діяль-
ності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право анулювати 
видану ліцензію на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках у разі, якщо:

1) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків подав 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку письмову заяву з про-
ханням анулювати видану йому ліцензію на провадження певного виду діяльності на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках;

2) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не роз-
починав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на прова-
дження певного виду діяльності, протягом 12 місяців з дати отримання такої ліцен-
зії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид 
професійної діяльності;

3) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не про-
вадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках 
та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певно-
го виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк 
не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;

4) документи, подані професійним учасником ринків капіталу та організованих то-
варних ринків для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;

5) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків отримав 
ліцензію на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках внаслідок вчинення ним протиправних дій;

6) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків вчинив 
системне та грубе порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках вважається вчи-
неним системно, якщо:

а) таке порушення є повторним протягом року з дня притягнення до відповідаль-
ності за попереднє порушення законодавства про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки або законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (да-
лі — перше порушення) порушенням тих самих норм такого законодавства, за умо-
ви що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким вста-
новлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рішення су-
дом не розглядається провадження у справі про оскарження його законності та ска-
сування.

Встановлення судом законності рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про притягнення до відповідальності за повторне порушення піс-
ля спливу одного року з дня притягнення до відповідальності за перше порушен-
ня (незалежно від дати прийняття судом такого рішення) не позбавляє Національ-
ну комісію з цінних паперів та фондового ринку права анулювати ліцензію професій-
ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до цьо-
го пункту;

б) таке порушення є третім протягом року з дня притягнення до відповідальнос-
ті за перше порушення порушенням будь-яких норм такого законодавства, за умови 
що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встанов-
лено таке третє порушення, не скасовано судом або щодо такого рішення судом не 
розглядається провадження у справі про оскарження його законності та скасування.

Встановлення судом законності рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку про притягнення до відповідальності за третє порушення піс-
ля спливу одного року з дня притягнення до відповідальності за перше порушен-
ня (незалежно від дати прийняття судом такого рішення) не позбавляє Національ-
ну комісію з цінних паперів та фондового ринку права анулювати ліцензію професій-
ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до цьо-
го пункту.

Грубим порушенням на ринках капіталу та організованих товарних ринках є по-
рушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
вчинене з вини професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних 
ринків шляхом дії або бездіяльності такого професійного учасника, якщо таке по-
рушення завдало матеріальної шкоди клієнту/інвестору професійного учасника рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків та належить до грубих порушень згід-
но з класифікацією порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
встановленою законом.

Факт завдання матеріальної шкоди клієнту/інвестору професійного учасника рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків та наявність у його діях вини або безді-
яльності повинен бути встановленим судом;

7) щодо професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань наявні відомості про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи;

8) щодо професійного учасника ринків капіталу, який є банком, Національним 
банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквіда-
цію банку;

9) щодо професійного учасника ринків капіталу, який провадить діяльність із збе-
рігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльність із зберігання ак-
тивів пенсійних фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльнос-
ті депозитарної установи;

10) депозитарною установою не відкрито рахунка в цінних паперах у Центрально-
му депозитарії цінних паперів у порядку, встановленому законом;

11) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків ви-
ключено з державного реєстру фінансових установ;

12) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків відсут-
ній за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

13) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків відмо-
вив Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у проведенні перевірки;

14) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не ви-
конав надіслане офіційним каналом зв’язку розпорядження Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки (зокрема щодо порушення ліцензійних умов);

15) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не 
вступив протягом строку, встановленого законодавством, до саморегулівної орга-
нізації за відповідним видом професійної діяльності за умови реєстрації Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку такої саморегулівної організації;

16) щодо професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків, який є управителем, надійшла вимога власників іпотечних облігацій про достро-
кове припинення повноважень управителя у зв’язку з вчиненням ним порушення за-
конних прав та інтересів власників іпотечних облігацій, що призвело до збитків, які 
управитель не в змозі відшкодувати або ухиляється відшкодувати;

17) щодо професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків встановлено наявність контролерів, які є резидентами держав, що здійснюють 
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
оборону України»;

18) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків вчинив 
дії, що мають ознаки маніпулювання на організованих ринках;

19) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків пору-
шив заборону використання інсайдерської інформації;

20) з інших підстав, прямо передбачених законом.
2. Копія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

анулювання ліцензії професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, який є стороною правочину щодо фінансових інструментів, валютних цін-
ностей або стороною деривативного контракту чи товарної операції, надсилається 
особі, яка провадить клірингову діяльність, офіційним каналом зв’язку.

Стаття 74.  Участь у професійних учасниках ринків капіталу та організованих то-
варних ринків

1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути участь у професійному 
учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) або збіль-
шити її таким чином, щоб прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з ін-
шими особами володіти 10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу про-
фесійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків чи правом го-
лосу акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринків капіталу та 
організованих товарних ринків, та/або яка має намір незалежно від формального во-
лодіння набути право справляти значний вплив на управління або діяльність профе-
сійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі — намір на-
бути або збільшити участь), зобов’язана до набуття такої участі або її збільшення по-
відомити про свої наміри цього професійного учасника ринків капіталу та організова-
них товарних ринків і погодити намір такого набуття з Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

2. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, зобов’язані подати Національній 
комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про отримання погодження наміру 
набути або збільшити участь (далі — заява про намір) разом з повним переліком до-
кументів (у тому числі документів, що містять інформацію з обмеженим доступом), 
визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку.

Особи, зазначені у частині першій цієї статті, не подають документів, які Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку може безоплатно отримати з 
державних реєстрів. У такому разі юридична або фізична особа зазначає державний 
реєстр, що містить необхідну інформацію.

Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які подали будь-яку інформацію, пе-
редбачену цією статтею, Національному банку України або Національній комісії з цін-
них паперів та фондового ринку на виконання вимог цього або іншого закону, мають 
право не подавати інформацію повторно, зазначивши дату подачі такої інформації та 
ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання заяви, що раніше по-
дана інформація є актуальною станом на дату подачі заяви про намір.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк 
України зобов’язані у визначеному ними порядку здійснювати обмін інформацією, 
копіями документів та результатами проведення оцінки ділової репутації щодо осіб, 
державне регулювання діяльності яких вони здійснюють.

Документи та інформація, що містять банківську таємницю, надаються в поряд-
ку та на умовах, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом двох робо-
чих днів з дня отримання документів, передбачених частинами дев’ятою — одинад-
цятою і тринадцятою цієї статті, письмово повідомляє особу, яка має намір набути 
або збільшити участь, про отримання повного переліку документів із зазначенням 
дати закінчення розгляду документів або про залишення документів без розгляду у 
зв’язку з отриманням неповного переліку документів.

Повідомлення про залишення документів без розгляду має містити перелік до-
кументів, не поданих особою, яка має намір набути або збільшити участь, до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає докумен-
ти, визначені цією статтею, протягом 60 робочих днів з дня направлення передба-
ченого частиною третьою цієї статті повідомлення про отримання повного перелі-
ку документів.

Протягом строку розгляду документів, але не пізніше ніж на 50 робочий день з 
дня отримання повного переліку відповідних документів, Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у осіб, за-
значених у частині першій цієї статті, додаткові документи, необхідні для прийняття 
рішення про погодження наміру набути або збільшити участь, зазначивши вичерпний 
перелік необхідної додаткової інформації. У такому разі розгляд документів зупиня-
ється до моменту отримання відповіді від осіб, зазначених у частині першій цієї стат-
ті, але не більше ніж на 20 робочих днів для отримання відповіді від осіб, зареєстро-
ваних на території України, та на 30 робочих днів для отримання відповіді від осіб, за-
реєстрованих на території іноземної держави, а також для юридичних осіб, які мають 
намір набути або збільшити участь та не є фінансовими установами.

Неотримання документів, що містять усю інформацію, зазначену в запиті, перед-
баченому абзацом другим цієї частини, є підставою для прийняття Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в погодженні намі-
ру набути або збільшити участь.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом двох робочих 
днів з дня отримання додаткових документів, передбачених цією частиною, письмо-
во повідомляє особу, яка має намір набути або збільшити участь, про отримання та-
ких документів.

У зв’язку з отриманням витребуваної додаткової інформації Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку може у разі виникнення необхідності запитува-
ти уточнюючу інформацію. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу стро-
ку розгляду документів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не може витребувати ін-
формацію, що не стосується прийняття рішення про погодження наміру набути або 
збільшити участь чи про відмову в погодженні наміру набути або збільшити участь.

5. За результатами розгляду документів Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку приймає рішення про погодження наміру набути або збільшити 
участь чи про відмову в погодженні наміру набути або збільшити участь.

Рішення про погодження наміру набути або збільшити участь має включати строк 
дії такого погодження. За заявою особи, якій погоджено намір набути або збільшити 
участь, строк дії такого погодження може бути подовжено за відповідним рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
відмову в погодженні наміру набути або збільшити участь та повідомляє відповідну 
особу про прийняте рішення із зазначенням підстав такої відмови у порядку та стро-
ки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
повідомляє заявника офіційним каналом зв’язку та/або шляхом направлення листа 
протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

6. Інформація про погодження Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку наміру набути або збільшити участь або про відмову в погодженні наміру 
набути або збільшити участь оприлюднюється у порядку, встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у строк, ви-
значений частиною четвертою цієї статті, не прийняла рішення про відмову в пого-
дженні наміру набути або збільшити участь, такий намір вважається погодженим.

7. У разі якщо повний перелік документів для погодження наміру набути або 
збільшити участь подали дві та більше осіб, Національна комісія з цінних паперів 
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та фондового ринку здійснює розгляд документів послідовно відповідно до поряд-
ку, в якому їх було отримано, на засадах недискримінації, забезпечуючи таким осо-
бам рівні можливості.

8. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, зобов’язані повідомити професій-
ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків про погодження На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку наміру набути або збіль-
шити участь та надати такому учаснику інформацію про свою структуру власності 
юридичної особи та розмір частки участі у професійному учаснику ринків капіталу та 
організованих товарних ринків.

9. Юридична особа, яка відповідно до частини першої цієї статті має намір набу-
ти або збільшити участь, зобов’язана подати до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку за формою, встановленою Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (якщо інше не передбачено цією частиною), такі доку-
менти та інформацію:

1) заяву про намір;
2) ідентифікаційні дані особи, яка має намір набути або збільшити участь: по-

вне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), ідентифікаційний код 
юридичної особи, код LEI (за наявності), місцезнаходження, поштову адресу, адресу 
електронної пошти для офіційного каналу зв’язку, номери засобів зв’язку;

3) копію статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, або код 
доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстра-
ції, що надає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

4) перелік операцій, які здійснює така особа в рамках провадження господарської 
діяльності;

5) повний перелік контролерів, осіб, які здійснюють управлінські функції в такій 
юридичній особі, із зазначенням щодо таких осіб такої інформації про:

а) ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України);
б) дату та місце народження;
в) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідоми-
ли про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в пас-
порті) або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

г) адресу реєстрації, поштову адресу, адресу електронної пошти для офіційного 
каналу зв’язку, номери засобів зв’язку;

ґ) освіту, професійне навчання, досвід роботи, які стосуються фондового рин-
ку (ринку цінних паперів), ринків капіталу та товарного ринку із зазначенням підпри-
ємств, установ, організацій, де ця фізична особа працювала, і посадових обов’язків, 
які вона виконувала, та строку їх виконання;

6) інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, яка має 
намір набути або збільшити участь:

а) ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України);
б) дату та місце народження;
в) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідоми-
ли про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в пас-
порті) чи унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

г) адресу реєстрації, поштову адресу, адресу електронної пошти для офіційного 
каналу зв’язку, номери засобів зв’язку;

7) інформацію про юридичну особу, яка відповідно до частини першої цієї стат-
ті має намір набути або збільшити участь, будь-яких її контролерів, осіб, які здій-
снюють в ній управлінські функції, а також осіб, щодо яких вона здійснює контр-
оль, а саме:

а) інформацію, підтверджену копіями відповідних документів, про вироки у спра-
вах щодо злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері служ-
бової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 
у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (якщо судимість за такі злочини не зня-
та або не погашена в порядку, визначеному законодавством), про триваючі досудові 
розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов’язані 
з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного, господар-
ського або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні проваджен-
ня, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, три-
ваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші поді-
бні процедури стосовно такої особи (таких осіб);

б) інформацію в довільній формі про триваючі на дату подання заяви про на-
мір провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи (та-
ких осіб), виконавчі провадження, процедури застосування санкцій за порушення, 
пов’язані з наданням фінансових послуг;

в) інформацію в довільній формі про відмову у видачі ліцензії, дозволу, авториза-
ції, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що надають 
право провадити діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках; 
відкликання, анулювання чи припинення таких ліцензій, дозволів, авторизації, член-
ства чи дії документів; виключення із складу об’єднань професійних учасників ринків 
капіталу, професійних об’єднань та асоціацій;

г) інформацію в довільній формі про звільнення з посади за порушення зако-
нодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, звільнення від вико-
нання функцій повіреного (управителя) траста або інших фідуціарних обов’язків 
(обов’язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних 
відносин на ринках капіталу щодо осіб, які є контролерами такої особи або здійсню-
ють в ній управлінські функції;

8) інформацію щодо проведення органами державної влади або Національним 
банком України оцінки ділової репутації такої особи відповідно до інших процедур, 
передбачених законом, та її результати (якщо вони відомі), із зазначенням органу, 
що проводив таку оцінку, і дати її проведення;

9) опис фінансових інтересів (пов’язаність відносинами в рамках кредитного до-
говору, договору гарантії або застави), а також наявність родинних зв’язків у такої 
особи, а в разі якщо така особа є членом групи компаній (материнської компанії та її 
дочірніх компаній) — також членів групи компаній, до якої вона належить, та її контр-
олерів і осіб, які здійснюють в ній управлінські функції з:

а) власниками акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринків 
капіталу та організованих товарних ринків, у якому така юридична особа має намір 
набути або збільшити участь;

б) особами, які мають право голосу (мають право здійснювати право голосу від 
імені третіх осіб) в органах такого професійного учасника ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків, у випадках, встановлених Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку;

в) особами, які здійснюють управлінські функції у професійному учаснику ринків 
капіталу та організованих товарних ринків;

г) професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків у ці-
лому або з членами групи компаній, до якої він належить;

10) інформацію про інтереси або діяльність, що можуть суперечити інтересам сто-
совно професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, у 
якому фізична особа має намір набути або збільшити участь, а також про можливі 
рішення для управління такими конфліктами інтересів;

11) схематичне зображення структури власності юридичної особи із зазначен-
ням ідентифікаційних даних усіх акціонерів (учасників), які здійснюють вирішальний 
вплив на діяльність такої особи, розміру їх частки у статутному капіталі (прав голосу), 
а також копію корпоративного договору (договору між акціонерами);

12) схематичне зображення структури фінансової групи, до якої належить така 
юридична особа, із зазначенням розміру часток у статутному капіталі (прав голосу) 
учасників групи, які є контролерами щодо інших учасників, а також їх КВЕД;

13) у разі якщо така особа є материнським або дочірнім підприємством, що вхо-
дить до складу фінансової групи, — інформацію про відносини між суб’єктами гос-
подарювання — учасниками групи, які є фінансовими установами, та тими, які не є 
фінансовими установами;

14) ідентифікаційні дані будь-яких банків, кредитних установ, страховиків, пере-
страховиків, інститутів спільного інвестування та осіб, що здійснюють управління їх 
активами, а також інвестиційних фірм, що входять до фінансової групи, із зазна-
ченням органів, що здійснюють державне регулювання основного виду їх економіч-
ної діяльності;

15) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у 
разі складання відповідно до законодавства) юридичної особи за останні три фінан-
сові роки з аудиторськими звітами (за наявності).

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, 
недостатнього для виконання вимог цього пункту, подається фінансова звітність за 
повні фінансові роки провадження такою особою господарської діяльності та остан-
ня проміжна фінансова інформація, складена станом на кінець звітного періоду, що 
передує даті подання заяви про намір, підтверджені відповідно аудиторським звітом 
та звітом щодо огляду проміжної фінансової інформації.

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, 
що є меншим за один рік, подається прогнозна фінансова звітність, що включає про-
гнозний звіт про фінансовий стан та прогнозний звіт про фінансові результати на 
три роки, наступні за роком подачі заяви про намір, і пояснення показників прогноз-
ної фінансової звітності;

16) інформацію про кредитний рейтинг такої особи та фінансової групи, до якої 
вона належить (за наявності);

17) копію попередніх висновків або рішення Антимонопольного комітету України 
у випадках, передбачених законодавством.

10. Фізична особа, яка відповідно до частини першої цієї статті має намір набу-
ти або збільшити участь, зобов’язана подати до Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку за формою, встановленою Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (якщо інше не передбачено цією частиною), такі доку-
менти та інформацію:

1) заяву про намір;
2) ідентифікаційні дані особи, яка має намір набути або збільшити участь: ім’я 

(у розумінні Цивільного кодексу України), дату та місце народження, серію та но-
мер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодав-
ства України може бути використаний на території України для вчинення правочинів) 
та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган дер-
жавної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) або унікальний но-
мер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, адресу реєстрації, по-
штову адресу, адресу електронної пошти для офіційного каналу зв’язку, номери за-
собів зв’язку;

3) інформацію про освіту, професійне навчання, досвід роботи, які стосуються 
фондового ринку (ринку цінних паперів), ринків капіталу та товарного ринку із за-
значенням посади, що обіймає особа станом на дату подання заяви про намір, під-
приємств, установ, організацій, в яких ця фізична особа працювала, посадових 
обов’язків, які вона виконувала, та строку їх виконання;

4) інформацію щодо себе та будь-якої юридичної особи, контролером або членом 
виконавчого органу якого була така особа в будь-який період часу протягом останніх 
10 років (включаючи день подачі заяви про намір), а саме:

а) інформацію, підтверджену копіями відповідних документів, про вироки у спра-
вах щодо злочинів у сфері господарської діяльності, триваючі досудові розслідуван-
ня в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов’язані з господар-
ською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судо-
чинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонен-
ня від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у спра-
ві про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно та-
кої особи;

б) інформацію в довільній формі про триваючі на дату подання заяви про намір 
провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо заявника, виконав-
чі провадження, процедури застосування санкцій за порушення, пов’язані з надан-
ням фінансових послуг;

в) інформацію в довільній формі про відмову у видачі ліцензії, дозволу, авто-
ризації, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що на-
дають право провадити діяльність на ринках капіталу; відкликання, анулювання чи 
припинення ліцензій, дозволів, авторизації, членства чи дії документів; виключення 
із складу об’єднань професійних учасників ринків капіталу, професійних об’єднань 
та асоціацій;

г) інформацію в довільній формі про звільнення з посади за порушення зако-
нодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, звільнення від вико-
нання функцій повіреного (управителя) траста або інших фідуціарних обов’язків 
(обов’язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогіч-
них відносин на ринках капіталу;

5) інформацію щодо проведення органами державної влади або Національним 
банком України оцінки ділової репутації та досвіду такої особи в рамках інших перед-
бачених законом процедур і її результати (якщо такі відомі) із зазначенням органу, 
що проводив таку оцінку, і дати її проведення;

6) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан особи, 
включаючи інформацію про джерела походження коштів, активів та зобов’язань, а 
також інформацію про відносини застави, іпотеки, гарантії, стороною яких є особа;

7) перелік операцій, які здійснює така особа в рамках провадження господарської 
діяльності;

8) інформацію про фінансовий стан заявника, включаючи інформацію про кре-
дитний рейтинг та опубліковану фінансову звітність суб’єктів господарювання, у яких 
така особа була контролером або членом виконавчого органу, а також інформацію 
щодо такої особи (за наявності);

9) інформацію щодо наявності у таких осіб родинних зв’язків або спільних фінан-
сових інтересів (пов’язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору 
гарантії або застави) з:

а) власниками акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків, у якому фізична особа має намір на-
бути або збільшити участь;

б) особами, які мають право голосу (мають право здійснювати право голосу від 
імені третіх осіб) в органах такого професійного учасника ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків, у випадках, встановлених Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку;

в) особами, які здійснюють управлінські функції у професійному учаснику ринків 
капіталу та організованих товарних ринків;

г) професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків у ці-
лому або з членами фінансової групи, до якої він належить;

10) інформацію про інтереси або діяльність, що можуть суперечити інтересам 
професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, у якому 
фізична особа має намір набути або збільшити участь;

11) копію попередніх висновків або рішення Антимонопольного комітету України 
у випадках, передбачених законодавством.

11. Іноземна юридична особа, яка має намір набути або збільшити участь, додат-
ково до інформації та документів, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, подає 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею 
порядку такі документи:

1) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учас-
нику ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, виданий уповнова-
женим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іно-
земної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отриман-
ня зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про 
відсутність у законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання та-
кого дозволу;

2) витяг із торговельного, судового реєстрів або інший офіційний документ, що 
підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстрова-
но її головний офіс;

3) документ про ділову репутацію заявника від відповідних іноземних компетент-
них органів (за наявності);

4) загальну інформацію про компетентні органи іноземної держави, що мають на-
глядові повноваження щодо іноземної юридичної особи.

Фізична особа — іноземець (особа без громадянства), яка має намір набути або 
збільшити участь, додатково до інформації та документів, передбачених частиною 
десятою цієї статті, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку в установленому нею порядку документи, передбачені пунктами 1 і 3 цієї частини.

12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановити 
особливості документів, що подаються для погодження наміру набути або збільши-
ти участь окремими категоріями осіб (зокрема трастами, іншими подібними право-
вими утвореннями, фондами національного добробуту, фінансовими установами).

13. Особа, яка має намір набути або збільшити участь, додатково до інформації 
та документів, передбачених частинами дев’ятою — одинадцятою цієї статті, подає 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог, 
за формою та в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, інформацію про:

1) осіб, яких така особа у разі набуття участі або її збільшення має намір призна-
чити особами, які здійснюють виконавчі функції у професійному учаснику ринків ка-
піталу та організованих товарних ринків;

2) мету, спосіб, обсяг, вартість набуття участі або її збільшення;
3) фінансування набуття участі або її збільшення;
4) групу, до якої належатиме професійний учасник ринків капіталу та організо-

ваних товарних ринків у результаті набуття участі або її збільшення, а також про на-
слідки такого набуття участі або її збільшення для цілей здійснення консолідовано-
го та субконсолідованого нагляду за професійним учасником ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків;

5) бізнес-план (бізнес-стратегію) подальшої діяльності професійного учасника 
ринків капіталу та організованих товарних ринків.

14. Документи, зазначені у цій статті, що подаються іноземною юридичною осо-
бою та фізичною особою — іноземцем, повинні відповідати вимогам до мови доку-
ментів, передбаченим статтею 140 цього Закону.

15. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти 
рішення про відмову в погодженні наміру набути або збільшити участь у разі, якщо:

1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам за-
конів України чи нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку;

2) ділова репутація особи, яка має намір набути або збільшити участь, не відпо-
відає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку;

3) ділова репутація особи — контролера заявника, ділова репутація осіб, які здій-
снюють управлінські функції в юридичній особі — заявнику, а також ділова репута-
ція осіб, які здійснюють управлінські функції в юридичній особі, що знаходиться під 
контролем юридичної особи — заявника, не відповідають вимогам, встановленим 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) фінансовий стан юридичної особи — заявника та/або майновий стан фізичної 
особи — заявника не відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку;

5) особа не має власних коштів для набуття або збільшення участі у професійно-
му учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків;

6) набуття або збільшення особою участі у професійному учаснику ринків капіта-
лу та організованих товарних ринків загрожуватиме інтересам клієнтів професійно-
го учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків або суперечитиме ан-
тимонопольному законодавству України;

7) структура власності юридичної особи — заявника не відповідає вимогам що-
до її прозорості, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку;

8) особа, яка має намір набути або збільшити участь, не відповідає вимогам за-
кону.

16. Юридична особа, яка набула участь у професійному учаснику ринків капіталу 
та організованих товарних ринків, зобов’язана у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку повідомляти такого професійно-
го учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків і Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни її структури власності юридичної 
особи у місячний строк з дня настання таких змін, а також протягом місяця надава-
ти інформацію про зміни ділової репутації керівників та/або про ділову репутацію но-
вопризначених керівників.

Фізична особа, яка набула участь у професійному учаснику ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків, зобов’язана у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку повідомляти такого професійного учас-
ника ринків капіталу та організованих товарних ринків та Національну комісію з цін-
них паперів та фондового ринку про всі зміни в інформації, яку така фізична особа 
подала згідно з вимогами цієї статті.

17. Юридична чи фізична особа, яка має намір передати участь у професійно-
му учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків будь-якій іншій осо-
бі, зменшити таку участь або передати контроль над професійним учасником рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків іншій особі, повинна повідомити про 
це професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків і Націо-
нальну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

18. Власником істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків не може бути юридична або фізична особа, яка відповідає 
хоча б одному з таких критеріїв:

1) є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

2) до особи або до її посадових осіб застосовані санкції згідно з резолюціями Ра-
ди Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішення-
ми Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) 
яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фі-
нансових операцій;

3) до особи або до її посадових осіб застосовані санкції відповідно до Закону 
України «Про санкції»;

4) особа або її посадові особи включені до переліку осіб, пов’язаних з проваджен-
ням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

5) особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1—4 цієї частини, або має 
таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи;

6) не відповідає вимогам законодавства.
19. У разі зменшення показників діяльності професійного учасника ринків капіта-

лу та організованих товарних ринків, що використовуються для вимірювання та оцін-
ки ризиків його діяльності, таким чином, що існує ризик невиконання ним пруденцій-
них нормативів, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, або виникає ризик неспроможності виконання професійним учасником рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків своїх фінансових зобов’язань, строк 
виконання яких настав, особа, яка має істотну участь у такому професійному учасни-
ку ринків капіталу та організованих товарних ринків, зобов’язана:

1) надати фінансову допомогу такому професійному учаснику в рамках вжиття 
заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодав-
ства або з метою виконання таким учасником своїх фінансових зобов’язань у розмі-
рі, пропорційному до розміру його участі; або

2) ініціювати розгляд загальними зборами учасників (акціонерів) питання про лік-
відацію такого професійного учасника. У разі якщо загальними зборами не підтрима-
но пропозицію особи, яка має істотну участь у професійному учаснику ринків капіта-
лу та організованих товарних ринків, прийняти рішення про ліквідацію професійно-
го учасника, така особа зобов’язана виконати дії, передбачені пунктом 1 цієї частини.

Стаття 75.  Наслідки недотримання вимог щодо набуття або збільшення участі у про-
фесійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків

1. Юридична або фізична особа, яка набула участь у професійному учаснику рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) таким чином, що стала 
прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 
25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника ринків ка-
піталу та організованих товарних ринків чи правом голосу акцій (часток) у статутно-
му капіталі професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків та/або незалежно від формального володіння почала справляти значний вплив 
на управління або діяльність професійного учасника ринків капіталу та організова-
них товарних ринків без отримання рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про погодження набуття участі, не має права голосу за такими ак-
ціями до моменту виконання вимог статті 74 цього Закону.

2. Юридична або фізична особа, яка збільшила участь у професійному учаснику 
ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) таким чином, що ста-
ла прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 
10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника ринків 
капіталу та організованих товарних ринків чи правом голосу акцій (часток) у статут-
ному капіталі професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків та/або незалежно від формального володіння почала справляти значний вплив 
на управління або діяльність професійного учасника ринків капіталу та організова-
них товарних ринків без отримання рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про погодження збільшення участі, має право голосу лише за ак-
ціями, що належали їй до такого збільшення. При цьому інші акції або частки у ста-
тутному капіталі такої юридичної особи не дають права голосу до моменту виконан-
ня вимог статті 74 цього Закону.

3. Рішення загальних зборів, прийняті з використанням акцій (часток) у капіталі, 
що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови неви-
користання яких рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

Стаття 76.  Корпоративне управління у професійних учасниках ринків капіталу та 
організованих товарних ринків

1. Метою організації корпоративного управління у професійних учасниках рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків є забезпечення недопущення завдан-
ня шкоди клієнтам такого професійного учасника або створення загрози інвестиці-
ям, запобігання невиконанню професійним учасником вимог законодавства про рин-
ки капіталу та організовані товарні ринки та попередження прийняття професійним 
учасником ризиків, реалізація яких створює загрозу цілісності ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків і стабільності їх функціонування.

2. Принципи організації внутрішньої структури професійних учасників ринків капі-
талу та організованих товарних ринків:

1) ефективне управління професійним учасником, у тому числі шляхом відповід-
ного розподілу обов’язків;

2) здійснення нагляду за операційною діяльністю професійного учасника;
3) запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;
4) відповідальність за неналежну організацію корпоративного управління.
3. Вимоги до корпоративного управління професійних учасників ринків капіта-

лу та організованих товарних ринків, зазначених у пункті 3 частини першої статті 
42 цього Закону, встановлюються частинами першою, другою, четвертою — сьо-
мою цієї статті.

Вимоги до корпоративного управління професійних учасників ринків капіталу та 
організованих товарних ринків, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої статті 42 
цього Закону, які не є банками, встановлюються частинами першою, другою, четвер-
тою — восьмою цієї статті.

Вимоги до корпоративного управління професійних учасників ринків капіталу, 
зазначених у пункті 2 частини першої статті 42 цього Закону, які є банками, вста-
новлюються законодавством про банки та банківську діяльність, а також частиною 
дев’ятою цієї статті.

4. Усі професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків 
зобов’язані створити комплексну, ефективну систему внутрішнього контролю, що 
включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту. Та-
ка система створюється з урахуванням особливостей виду професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках, характеру та обсягів операцій, 
що здійснюються ними під час провадження такої діяльності, і ризиків, властивих та-
кій діяльності. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків 
зобов’язані здійснювати контроль за функціонуванням такої системи.

Структурні підрозділи або окремі посадові особи, що входять до системи внутріш-
нього контролю, підпорядковуються органу, відповідальному за здійснення нагля-
ду, та звітують перед ним.

5. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків 
зобов’язані регулярно, але не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбаче-
но законодавством, переглядати внутрішні політики, що регламентують проваджен-
ня професійної діяльності.

6. Вимоги до системи внутрішнього контролю професійних учасників ринків капі-
талу та організованих товарних ринків встановлюються нормативно-правовими акта-
ми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. В усіх професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків незалежно від організаційно-правової форми створюється орган, відповідальний 
за здійснення нагляду. Члени органу, відповідального за здійснення нагляду, пови-
нні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної при-
датності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
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ДОКУМЕНТИ
Професійна придатність члена органу, відповідального за здійснення нагляду, ви-

значається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, не-
обхідних для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням бізнес-пла-
ну (бізнес-стратегії) професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків.

Порядок формування органу, відповідального за здійснення нагляду, встанов-
люється статутом професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків.

Орган, відповідальний за здійснення нагляду, повинен встановлювати стратегічні 
цілі професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, контр-
олювати актуальність таких цілей та періодично оцінювати прогрес у їх досягненні. 
Орган, відповідальний за здійснення нагляду, повинен затверджувати внутрішні по-
ложення, що регулюють діяльність органів управління професійного учасника (крім 
тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) 
такого професійного учасника), функціонування системи внутрішнього контролю, а 
також внутрішні політики щодо надання послуг клієнтам, (крім документів норматив-
но-технічного характеру), контролювати адекватність та ефективність виконання їх-
ніх вимог. Орган, відповідальний за здійснення нагляду, повинен вживати відповід-
них заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

Положення внутрішніх політик професійного учасника ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків мають передбачати такі повноваження органу, відповідаль-
ного за здійснення нагляду:

1) контроль здійснення професійним учасником професійної діяльності відповід-
но до отриманої ним ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах 
професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціаль-
ні знання і досвід працівників професійного учасника, а також ресурси, процедури та 
механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з ура-
хуванням характеру, масштабу і складності діяльності професійного учасника та всіх 
вимог законодавства, яким він повинен відповідати;

2) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та по-
слуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ри-
зиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та 
послуги пропонуються чи надаються;

3) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення від-
повідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

4) затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди 
осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відпові-
дального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнен-
ня конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;

5) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому 
числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

6) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та вну-
трішнього аудиту;

7) контроль розкриття інформації відповідно до вимог цього Закону та надання 
інформації клієнтам;

8) контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників під-
розділів системи внутрішнього контролю.

Члени органу, відповідального за здійснення нагляду, повинні мати повний і без-
умовний доступ до всієї інформації та документів, необхідних для здійснення нагля-
ду за прийняттям управлінських рішень особами, які здійснюють виконавчі функції.

Орган, відповідальний за здійснення нагляду, створює постійно діючий комітет з 
управління ризиками.

8. До професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які 
є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, або системно важливими про-
фесійними учасниками (крім банків), встановлюються такі додаткові вимоги щодо 
корпоративного управління:

1) органом, відповідальним за здійснення нагляду, є наглядова рада. У складі на-
глядової ради такого професійного учасника має бути не менше п’яти осіб, якщо 
більша кількість не встановлена законом;

2) наглядова рада створює постійно діючі комітети:
а) комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
б) комітет з питань визначення винагороди посадовим особам професійного учас-

ника (комітет з винагород);
в) комітет з питань призначень;
г) комітет з управління ризиками.
Наглядова рада може створювати інші постійно діючі та тимчасові комітети;
3) наглядова рада з числа членів наглядової ради обов’язково визначає відпові-

дальну особу, на яку покладено обов’язок із забезпечення реалізації функції комп-
лаєнсу.

Комітет з питань аудиту і комітет з управління ризиками можуть бути об’єднаними.
Комітет з питань призначень і комітет з винагород можуть бути об’єднаними.
До складу кожного комітету входить не менше трьох членів наглядової ради.
Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолю-

ють члени наглядової ради товариства, які є незалежними членами. Більшість членів 
зазначених комітетів повинні становити незалежні члени.

9. Додаткові вимоги з корпоративного управління для системно важливих профе-
сійних учасників ринків капіталу, які є банками:

1) органом, відповідальним за здійснення нагляду, є наглядова рада;
2) наглядова рада створює постійно діючі комітети:
а) комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
б) комітет з питань визначення винагороди посадовим особам професійного учас-

ника (комітет з винагород);
в) комітет з питань призначень;
г) комітет з управління ризиками.
Наглядова рада може створювати інші постійно діючі та тимчасові комітети;
3) наглядова рада з числа членів наглядової ради обов’язково визначає відпові-

дальну особу, на яку покладено обов’язок із забезпечення реалізації функції компла-
єнсу, або створює комітет з питань комплаєнсу.

Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднаними.
До складу кожного комітету входить не менше трьох членів наглядової ради.
Комітети очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними члена-

ми. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право за погоджен-

ням з Національним банком України встановлювати до системно важливих профе-
сійних учасників ринків капіталу, які є банками:

додаткові вимоги до системи корпоративного управління, що обмежують ризики 
їх професійної діяльності на ринках капіталу;

додаткові кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради щодо їх професійної 
придатності.

Розділ VI  
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З РИНКАМИ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИМИ 

ТОВАРНИМИ РИНКАМИ
Стаття 77.  Діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та орга-

нізованих товарних ринках, що потребує авторизації
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею 

порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі ви-
ди діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках:

1) оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/
або професійних організованих товарних ринків;

2) розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформа-
ції;

3) подання звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку.

2. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках (далі — Реєстр уповноважених осіб).

Авторизації підлягає кожний окремий вид діяльності, визначений частиною пер-
шою цієї статті.

Порядок ведення Реєстру уповноважених осіб та оприлюднення інформації з ньо-
го встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Нагляд та контроль за здійсненням діяльності з надання інформаційних послуг 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюються Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках провадиться на підставі відповідних договорів, вимоги до яких вста-
новлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 78.  Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних 
послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках

1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків, провадять діяльність з надання інформаційних послуг на рин-
ках капіталу та організованих товарних ринках за умови їх включення до Реєстру упо-
вноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповнова-
жених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках (далі — свідоцтво про включення до Реєстру).

Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України або 
території проведення антитерористичної операції, не може бути включена до Реєстру 
уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних по-
слуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру встановлюються Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних 
послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для включення її до Ре-

єстру уповноважених осіб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особи, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках, зобов’язані дотримуватися зазначених вимог 
протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.

3. Юридична особа має право провадити діяльність з надання інформаційних по-
слуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно після отримання 
свідоцтва про включення до Реєстру.

Провадження діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках без отримання свідоцтва про включення до Реєстру 
забороняється.

Стаття 79. Порядок авторизації
1. Особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на 

ринках капіталу та організованих товарних ринках, для включення її до Реєстру упо-
вноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог, у порядку 
та за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, такі документи та інформацію:

1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб;
2) копію статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та ін-

формацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності 
доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. У 
разі якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту — ін-
формацію про розмір статутного (складеного) капіталу;

3) відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про учасників 
(акціонерів) юридичної особи з істотною участю та, у разі якщо юридична особа на-
лежить до небанківської фінансової групи, — інформацію про таку групу;

4) інформацію про членів виконавчого органу та/або наглядової ради;
5) інформацію про капітал та про джерела його походження;
6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та, у разі якщо юридич-

на особа належить до небанківської фінансової групи, — інформацію про фінансо-
вий стан такої групи;

7) інформацію про організацію діяльності, зокрема про:
а) бізнес-план (бізнес-стратегію) на наступні три роки;
б) організаційну структуру;
в) систему внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризика-

ми та внутрішнього аудиту);
г) функції, послуги та діяльність, що провадяться чи планується провадити із за-

лученням третіх осіб;
ґ) наявність спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпе-

чення та приміщень, необхідних для провадження діяльності з надання інформацій-
них послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

8) внутрішні документи щодо провадження діяльності, зокрема:
а) копії внутрішніх положень особи, яка має намір провадити діяльність з надан-

ня інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що 
визначають порядок надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організо-
ваних товарних ринках;

б) внутрішні правила та інформацію про створення і забезпечення функціонуван-
ня механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів;

9) внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки 
інформації, її передачі, мінімізації ризиків виникнення загрози доступності, конфі-
денційності та цілісності інформації;

10) інформацію про засоби забезпечення безперервності провадження діяльності.
2. У разі внесення змін до інформації та/або документів, поданих відповідно до 

частини першої цієї статті, особа, яка провадить діяльність з надання інформаційних 
послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зобов’язана офіційним 
каналом зв’язку повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондо-
вого ринку у встановлені нею порядку та строки.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
включення або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб 
протягом шести місяців з дня отримання всіх документів, передбачених частиною 
першою цієї статті.

4. У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру уповно-
важених осіб Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає свідо-
цтво про включення до Реєстру.

У разі прийняття рішення про відмову у включенні юридичної особи до Реєстру 
уповноважених осіб Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офі-
ційним каналом зв’язку повідомляє юридичну особу про причини відмови протягом 
п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб виключно на 
таких підставах:

1) невідповідність юридичної особи, яка має намір провадити діяльність з надан-
ня інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ви-
могам законодавства;

2) невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства;
3) наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, 

та/або недостовірної інформації;
4) невідповідність засобів, що забезпечують провадження діяльності з надання 

певної (певних) інформаційної (інформаційних) послуги (послуг) на ринках капіталу 
та організованих товарних ринках, вимогам законодавства.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову 
у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб може бути оскарже-
но в судовому порядку.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову у включенні юридичної 
особи до Реєстру уповноважених осіб, юридична особа може повторно звернутися із 
заявою про включення до Реєстру уповноважених осіб.

Стаття 80. Анулювання свідоцтва про включення до Реєстру уповноважених осіб
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право анулювати 

свідоцтво про включення до Реєстру уповноважених осіб за однією з таких підстав:
1) заява особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на рин-

ках капіталу та організованих товарних ринках;
2) встановлення факту непровадження діяльності з надання інформаційних по-

слуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках протягом 12 місяців по-
спіль;

3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої ін-
формації особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на рин-
ках капіталу та організованих товарних ринках, для включення її до Реєстру уповно-
важених осіб;

4) встановлення факту невідповідності особи, яка провадить діяльність з надання 
інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вимо-
гам законодавства стосовно особи для включення її до Реєстру уповноважених осіб;

5) встановлення факту системного порушення особою, яка провадить діяльність з 
надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
або повторного протягом одного календарного року порушення вимог законодавства 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках вважається вчи-
неним системно в разі, якщо:

а) таке порушення є повторним протягом року з дня притягнення до відповідаль-
ності за попереднє порушення законодавства про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки або законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (да-
лі — перше порушення) порушенням тих самих норм законодавства, за умови що рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким було вста-
новлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рішення су-
дом не розглядається провадження у справі про оскарження його законності та ска-
сування.

Встановлення судом законності рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про притягнення до відповідальності за повторне порушення після 
одного року з дня притягнення до відповідальності за попереднє порушення (неза-
лежно від дати прийняття судом такого рішення) не позбавляє Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку права анулювати ліцензію професійного учас-
ника ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до цього пункту;

б) таке порушення є третім протягом року з дня притягнення до відповідальнос-
ті за перше порушення порушенням будь-яких норм такого законодавства, за умо-
ви що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким бу-
ло встановлено таке третє порушення, не скасовано судом або щодо такого рішен-
ня судом не розглядається провадження у справі про оскарження його законнос-
ті та скасування.

Встановлення судом законності рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про притягнення до відповідальності за третє порушення після од-
ного року з дня притягнення до відповідальності за перше порушення (незалежно від 
дати прийняття судом такого рішення) не позбавляє Національну комісію з цінних па-
перів та фондового ринку права анулювати ліцензію професійного учасника ринків 
капіталу та організованих товарних ринків відповідно до цього пункту.

Стаття 81.  Вимоги до діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих то-
варних ринків

1. Особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та орга-
нізованих товарних ринків, повинні мати погоджені Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні процедури, які забезпе-

чують оприлюднення такої регульованої інформації в режимі, максимально техніч-
но наближеному до реального часу, на комерційній основі з урахуванням вимог аб-
зацу другого цієї частини.

Регульована інформація має бути доступною для будь-яких юридичних та фізич-
них осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.

2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються при провадженні діяль-
ності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та 
професійних учасників організованих товарних ринків, повинні відповідати вимогам, 
встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та за-
безпечувати ефективне та безперервне поширення такої інформації шляхом забез-
печення швидкого доступу до неї на недискримінаційній основі у формі, придатній 
для обробки та консолідації.

Такі програмно-технічні комплекси повинні забезпечувати можливість оприлюд-
нення інформації у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого части-
ни першої статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не засто-
совуються до осіб, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформа-
ції від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих то-
варних ринків.

Особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від іме-
ні учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних рин-
ків, не мають права обмежувати доступ інших осіб до інформації, що оприлюднюєть-
ся відповідно до цієї статті.

3. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять 
діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіта-
лу та професійних учасників організованих товарних ринків, повинні забезпечувати 
функціонування ефективних механізмів перевірки поданої учасниками ринків капіта-
лу та/або професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків для оприлюднення інформації на предмет її повноти, ідентифікації описок та оче-
видних технічних помилок, а також механізмів повернення такої інформації учасни-
кам ринків капіталу та/або професійним учасникам ринків капіталу та організованих 
товарних ринків для її виправлення та повторного подання.

Стаття 82.  Вимоги до діяльності з розповсюдження в режимі безперервного онов-
лення консолідованої інформації

1. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного 
оновлення консолідованої інформації, повинні мати погоджені Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні процеду-
ри, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 124 цього За-
кону регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електро-
нний потік інформації та оприлюднення в режимі, максимально технічно наближе-
ному до реального часу, на комерційній основі, з урахуванням вимог абзацу друго-
го цієї частини.

Консолідована в безперервний оновлюваний електронний потік інформація має 
бути доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не 
пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.

Вимоги до змісту потоку такої інформації встановлюються Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються при провадженні діяль-
ності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інфор-
мації, повинні відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення 
інформації через швидкий доступ до неї на недискримінаційній основі та безпере-
шкодне використання цієї інформації учасниками ринків капіталу та організованих 
товарних ринків.

Такі програмно-технічні комплекси повинні забезпечувати можливість оприлюд-
нення інформації у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого части-
ни першої статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не засто-
совуються до осіб, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперерв-
ного оновлення консолідованої інформації.

3. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного 
оновлення консолідованої інформації, крім консолідації регульованої інформації, 
повинні також забезпечувати консолідацію з усіх організованих ринків інформації, 
що має розкриватися операторами таких ринків відповідно до вимог законодавства.

Стаття 83.  Вимоги до діяльності з подання звітних даних до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

1. Особи, які провадять діяльність з подання звітних даних до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, повинні мати погоджені Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні процедури, 
які забезпечують подання відповідної інформації якомога швидше, але в будь-якому 
разі не пізніше завершення робочого дня, протягом якого виникла така інформація.

Порядок подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітних 
даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять 
діяльність з подання звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, повинні забезпечувати ефективну перевірку повноти поданої учасни-
ками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних, виявлення опи-
сок та/або очевидних технічних помилок, а також повернення таких звітних даних 
учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків для виправлення та по-
вторного подання.

3. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять 
діяльність з подання звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, повинні забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслідок дій 
особи, яка провадить зазначену діяльність, а також виправлення таких помилок та 
повторне подання звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

Стаття 84. Реєстр пов’язаних агентів
1. Пов’язаний агент — це юридична особа або фізична особа — підприємець, яка 

на підставі агентського договору з тільки однією інвестиційною фірмою провадить 
діяльність, що полягає у наданні від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок 
інвестиційної фірми послуг щодо:

1) реклами цінних паперів та фондового ринку щодо послуг інвестиційної фірми, 
від імені якої діє пов’язаний агент;

2) прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та пра-
вочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів за рахунок 
клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання інвестиційній фірмі, що здій-
снює брокерську діяльність;

3) організації розміщення цінних паперів в рамках діяльності з розміщення без 
надання гарантії;

4) надання індивідуальних рекомендацій щодо послуг, передбачених пунктами 
1—3 цієї частини, а також цінних паперів, що розміщуються в рамках надання по-
слуг, передбачених пунктом 3 цієї частини;

5) виконання інших передбачених агентським договором дій, пов’язаних з безпо-
середнім провадженням професійної діяльності, відповідно до отриманої інвестицій-
ною фірмою ліцензії.

2. Особи, які відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті, 
та виявили бажання укласти агентський договір, підлягають включенню до реєстру 
пов’язаних агентів. Особа, включена до реєстру пов’язаних агентів, набуває статусу 
пов’язаного агента з моменту набрання чинності агентським договором, укладеним 
між нею та інвестиційною фірмою.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затверджує порядок 
ведення та веде реєстр пов’язаних агентів, до якого включаються дані про осіб, що 
можуть укладати та/або уклали агентський договір, а також відомості про укладе-
ні агентські договори. У разі виключення осіб та/або інформації про агентські дого-
вори з реєстру пов’язаних агентів інформація про це залишається в такому реєстрі.

4. Особи включаються до реєстру пов’язаних агентів на підставі заяви, за умови 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підтвердже-
них відомостей про наявність у них бездоганної ділової репутації, професійної ком-
петентності, навичок та матеріально-технічного забезпечення, достатніх для вчинен-
ня дій, пов’язаних із безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках 
капіталу. Перелік та вимоги до документів, що подаються для включення до реєстру 
пов’язаних агентів, а також підстави для відмови у такому включенні визначаються 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включає осіб до реє-
стру пов’язаних агентів або відмовляє в такому включенні протягом 30 робочих днів 
з дати отримання повного переліку документів заявника. Включення Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку заявника до реєстру пов’язаних аген-
тів не може вважатися гарантією того, що така особа надає послуги належної якості.

6. Включення до реєстру пов’язаних агентів проводиться на безоплатній основі.
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виключає з розділу 

реєстру пов’язаних агентів, що містить дані про осіб, які можуть укладати агентський 
договір, дані про особу, яка у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку:

1) повідомила про відмову від наміру провадити діяльність пов’язаного агента;
2) визнана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку такою, 

що подала недостовірні відомості для включення її до реєстру пов’язаних агентів;
3) визнана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку такою, 

що не відповідає вимогам частини четвертої цієї статті, за результатами перевірки, 
проведеної на підставі заяви інвестиційної фірми, з якою така особа уклала агент-
ський договір.

8. Відомості з реєстру пов’язаних агентів оприлюднюються на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оновлюються з ме-
тою забезпечення їх актуальності.

Стаття 85. Діяльність пов’язаного агента
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ДОКУМЕНТИ
1. Статус пов’язаного агента можуть набути виключно особи, внесені до реєстру 

пов’язаних агентів.
2. Повну та безумовну відповідальність за будь-які дії, що вчиняються пов’язаним 

агентом та пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на рин-
ках капіталу інвестиційною фірмою, несе така інвестиційна фірма. Інвестиційна фір-
ма, що відшкодувала шкоду, завдану з вини пов’язаного агента, з яким вона уклала 
агентський договір, має право зворотної вимоги (регресу) до такого агента.

3. До початку встановлення відносин з клієнтом, а також щоразу до початку на-
дання послуг клієнту пов’язаний агент повідомляє потенційного клієнта або клієнта 
про свій статус агента та надає вичерпну інформацію, необхідну потенційному клієн-
ту або клієнту для ідентифікації інвестиційної фірми, від імені, в інтересах, під контр-
олем та за рахунок якої діє пов’язаний агент. Інвестиційна фірма, що уклала договір 
з пов’язаним агентом, організовує контроль за виконанням ним обов’язків, передба-
чених цією частиною.

4. Інвестиційна фірма, що уклала договір з пов’язаними агентами, забезпечує ви-
конання ними усіх обов’язків інвестиційної фірми, передбачених законодавством, 
що регулює професійну діяльність такої інвестиційної фірми на ринках капіталу. На 
вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційна фір-
ма зобов’язана довести, що наявні в неї механізми контролю діяльності пов’язаного 
агента не створюють загроз для інтересів клієнтів такої інвестиційної фірми. Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку може вимагати дострокового 
припинення дії агентського договору, якщо встановить, що запроваджені інвестицій-
ною фірмою механізми контролю за діяльністю пов’язаного агента створюють загро-
зу для інтересів клієнтів інвестиційної фірми.

5. Інвестиційна фірма, що уклала договір з пов’язаними агентами, запобігає ви-
никненню та врегульовує конфлікти інтересів, що виникають у діяльності пов’язаних 
агентів у зв’язку з виконанням агентського договору, зокрема конфлікту інтересів, 
що виникають з системи винагород та стимулів інвестиційної фірми та у зв’язку з 
отриманням пов’язаними агентами винагороди від третіх осіб.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює організацій-
ні та операційні вимоги до інвестиційних фірм, зокрема щодо організації ними діяль-
ності пов’язаних агентів, а також вимоги до винагороди та управління конфліктом ін-
тересів у таких агентах, включаючи порядок укладення особистих угод.

6. Пов’язаний агент використовує інформацію, що стала йому відома у зв’язку з 
вчиненням дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на 
ринках капіталу інвестиційною фірмою, від імені, в інтересах, під контролем та за ра-
хунок якої він діє, виключно з метою виконання агентського договору.

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додатко-
ві пруденційні нормативи професійної діяльності для інвестиційних фірм, які укла-
ли агентські договори.

Стаття 86. Діяльність торгового репозиторію
1. Торговий репозиторій у порядку, встановленому Національною комісією з цін-

них паперів та фондового ринку, забезпечує створення та функціонування бази да-
них про укладені деривативні контракти та договори про заміну сторони, що містить 
інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Торговий репозиторій забезпечує:
1) присвоєння ідентифікатора деривативним контрактам;
2) присвоєння ідентифікатора кожній операції щодо кожного деривативного 

контракту та кожного договору про заміну сторони, інформація щодо яких подаєть-
ся до торгового репозиторію.

Порядок присвоєння ідентифікаторів деривативних контрактів та договорів про 
заміну сторони, ідентифікаторів операцій щодо деривативних контрактів та опера-
цій щодо договорів про заміну сторони, інформація щодо яких подається до торго-
вого репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 
порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяль-
ність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

3. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру осіб, 
уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках (далі — Реєстр торгових репозиторіїв).

Порядок ведення Реєстру торгових репозиторіїв та оприлюднення інформації з 
нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Нагляд та контроль за провадженням діяльності торговим репозиторієм на рин-
ках капіталу та організованих товарних ринках здійснюються Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку.

5. Провадження діяльності торговим репозиторієм на ринках капіталу та органі-
зованих товарних ринках здійснюється на підставі відповідних договорів, вимоги до 
яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі провадження торговим репозиторієм інших видів господарської діяльнос-
ті, крім діяльності торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товар-
них ринках, торговий репозиторій зобов’язаний забезпечити провадження таких ви-
дів діяльності шляхом їх операційного відокремлення від діяльності торгового репо-
зиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

6. Торговий репозиторій при провадженні своєї діяльності повинен забезпечити 
можливість співставлення інформації, що зберігається в його базах даних, з інфор-
мацією з баз даних іншого торгового репозиторію.

7. Торговий репозиторій повинен забезпечити зберігання всієї інформації, отри-
маної ним відповідно до статті 34 цього Закону, протягом 10 років з дня закінчення 
строку дії деривативного контракту, інформація про який була отримана.

Стаття 87.  Особи, які мають право провадити діяльність торгового репозиторію на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках

1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків, провадять діяльність торгового репозиторію на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках за умови їх включення до Реєстру торгових 
репозиторіїв та отримання свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторі-
їв (далі — свідоцтво про включення до Реєстру).

Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України, не 
може бути включена до Реєстру торгових репозиторіїв та не може провадити діяль-
ність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру встановлюються Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність торгового репозиторію на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках, для включення її до Реєстру тор-
гових репозиторіїв встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особи, які провадять діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та ор-
ганізованих товарних ринках, зобов’язані дотримуватися зазначених вимог протягом 
усього періоду провадження ними такої діяльності.

3. Юридична особа має право провадити діяльність торгового репозиторію на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках виключно після отримання свідо-
цтва про включення до Реєстру.

Провадження діяльності торгового репозиторію на ринках капіталу та організо-
ваних товарних ринках без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забо-
роняється.

Стаття 88. Порядок авторизації торгових репозиторіїв
1. Особа, яка має намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках ка-

піталу та організованих товарних ринках, для включення її до Реєстру торгових репо-
зиторіїв та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог, у порядку та за фор-
мою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
такі документи та інформацію:

1) заяву про включення до Реєстру торгових репозиторіїв;
2) копію статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та ін-

формацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності 
доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. 
Якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту — інфор-
мацію про розмір статутного (складеного) капіталу;

3) відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про учасників 
(акціонерів) юридичної особи з істотною участю, а якщо юридична особа належить 
до небанківської фінансової групи — інформацію про таку групу;

4) ідентифікаційні дані, відомості про ділову репутацію та професійний досвід го-
лови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноважен-
ня одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявнос-
ті) заявника, ділову репутацію заявника;

5) про капітал та джерела його походження;
6) про фінансовий стан особи, яка має намір провадити діяльність торгового ре-

позиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а якщо юридична 
особа належить до небанківської фінансової групи — інформацію про фінансовий 
стан такої групи;

7) щодо організації діяльності, зокрема:
а) бізнес-план (бізнес-стратегію) на наступні три роки;
б) організаційну структуру;
в) систему внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризика-

ми та внутрішнього аудиту);
г) щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи планується здійснюва-

ти з використанням аутсорсингу;
ґ) про наявність спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного за-

безпечення та приміщень, необхідних для провадження професійної діяльності на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках;

8) внутрішні документи щодо провадження діяльності торгового репозиторію, зо-
крема:

а) внутрішні правила та інформацію про створення і забезпечення функціонуван-
ня механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів;

б) інформацію про порядок подання інформації до торгового репозиторію, опри-
люднення та доступу до інформації, яка міститься в базі даних торгового репози-
торію;

в) інформацію про тарифи торгового репозиторію;
г) внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки 

інформації, її передачі, мінімізації ризиків виникнення загрози цілісності, конфіден-
ційності, доступності інформації;

ґ) внутрішні правила та інформацію про процедури фіксування взаємодії з клієн-
тами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу;

9) інформацію про систему та засоби, що забезпечують безперервність, постій-
ність надання послуг.

2. У разі внесення змін до інформації та/або документів, поданих відповідно до 
частини першої цієї статті, особа, яка провадить діяльність торгового репозиторію 
на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зобов’язана повідомити про це 
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановлені нею порядку 
та строки офіційним каналом зв’язку.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 20 робо-
чих днів з дня отримання документів, передбачених частиною першою цієї статті, 
офіційним каналом зв’язку надсилає юридичній особі, яка має намір провадити ді-
яльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних рин-
ках, підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених частиною 
першою цієї статті, або повідомляє юридичну особу, яка має намір провадити діяль-
ність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
про отримання неповного переліку таких документів.

У разі отримання неповного переліку документів, передбачених частиною першою 
цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційним кана-
лом зв’язку повідомляє юридичну особу, яка має намір провадити діяльність торго-
вого репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, про строк, до 
якого необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку додаткову інформацію.

У разі неподання юридичною особою, яка має намір провадити діяльність торго-
вого репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у визначений 
строк додаткової інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку повідомляє таку юридичну особу про залишення заяви про авторизацію без роз-
гляду у зв’язку з отриманням неповного переліку документів.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
включення або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру торгових репозито-
ріїв протягом 40 робочих днів з дня отримання всіх документів, передбачених части-
ною першою цієї статті.

5. У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру торгових 
репозиторіїв Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає свідо-
цтво про включення до Реєстру.

У разі прийняття рішення про відмову у включенні юридичної особи до Реєстру 
торгових репозиторіїв Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офі-
ційним каналом зв’язку повідомляє таку юридичну особу про причини відмови.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
відмову у включенні юридичної особи до Реєстру торгових репозиторіїв виключно з 
таких підстав:

1) невідповідність юридичної особи, яка має намір провадити діяльність торгово-
го репозиторію, вимогам законодавства;

2) наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, 
та/або недостовірної інформації;

3) невідповідність засобів, що забезпечують провадження діяльності торгового 
репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вимогам зако-
нодавства.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову у 
включенні юридичної особи до Реєстру торгових репозиторіїв може бути оскарже-
но у судовому порядку.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову у включенні юридичної 
особи до Реєстру торгових репозиторіїв, юридична особа може повторно звернутися 
із заявою про включення до Реєстру торгових репозиторіїв.

Стаття 89. Анулювання свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв
1. Підставою для анулювання свідоцтва про включення до Реєстру торгових ре-

позиторіїв є:
1) заява особи, яка провадить діяльність торгового репозиторію на ринках капіта-

лу та організованих товарних ринках;
2) встановлення факту непровадження діяльності торгового репозиторію на рин-

ках капіталу та організованих товарних ринках протягом шести місяців поспіль;
3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої ін-

формації особою, яка провадить діяльність торгового репозиторію на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках, для включення її до Реєстру торгових ре-
позиторіїв;

4) встановлення факту невідповідності особи, яка провадить діяльність торгового 
репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вимогам законо-
давства до особи для включення її до Реєстру торгових репозиторіїв.

2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулю-
вання свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв може бути оскар-
жене в судовому порядку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом 
зв’язку повідомляє суб’єкта господарювання про прийняття рішення про анулюван-
ня свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв протягом п’яти робо-
чих днів з дня прийняття такого рішення. До повідомлення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку про анулювання свідоцтва про включення до Реє-
стру торгових репозиторіїв повинно додаватися таке рішення. Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання свідоцтва про включен-
ня до Реєстру торгових репозиторіїв повинно бути мотивованим та містити інформа-
цію щодо причини, яка стала підставою для його прийняття.

Стаття 90. Вимоги до торгового репозиторію
1. Торговий репозиторій повинен розмістити на своєму веб-сайті об’єктивні, не-

дискримінаційні вимоги до порядку доступу осіб, зобов’язаних подавати інформацію 
відповідно до статті 34 цього Закону, до поданої ними інформації, що зберігається 
торговим репозиторієм. Торговий репозиторій надає третім особам недискриміна-
ційний доступ до інформації, що зберігається ним, за умови що сторони відповідно-
го деривативного контракту надали свою згоду на такий доступ.

2. Торговий репозиторій зобов’язаний мати внутрішні процедури, які запобігають 
будь-якому неправомірному розкриттю інформації з обмеженим доступом, а також 
забезпечують захист інформації, отриманої відповідно до статті 34 цього Закону.

3. Торговий репозиторій відповідно до вимог, встановлених Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує оприлюднення накопиченої ним 
інформації та надання доступу до такої інформації органам державної влади та ін-
шим особам з метою виконання ними повноважень, передбачених законом. Доступ 
до такої інформації щодо деривативів грошового ринку здійснюється відповідно до 
вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за 
погодженням з Національним банком України.

4. Торговий репозиторій відповідно до вимог, встановлених Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, повинен створити комплексну та ефектив-
ну організаційну структуру, включаючи систему внутрішнього контролю, яка скла-
дається з підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, а 
також зобов’язаний здійснювати контроль за функціонуванням зазначеної системи.

5. Торговий репозиторій зобов’язаний забезпечити функціонування механізмів 
запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів.

6. Торговий репозиторій повинен створити та впровадити системи та засоби, що 
забезпечують безперервність його діяльності, а також розробити план заходів у разі 
виникнення непередбачуваних обставин та подолання їх наслідків.

7. Ділова репутація та досвід посадових осіб торгового репозиторію повинні від-
повідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

8. Торговий репозиторій у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку розкриває інформацію про власні тарифи за надан-
ня ним своїх послуг.

9. Програмно-технічні комплекси, що використовуються торговим репозиторієм, 
повинні забезпечувати ефективну перевірку повноти поданої учасниками ринків ка-
піталу інформації, виявлення описок та/або очевидних технічних помилок у такій ін-
формації.

10. Інші вимоги до торгового репозиторію та порядку провадження ним діяль-
ності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ VII  
ЕМІСІЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 91. Емісія цінних паперів
1. Емісія цінних паперів — сукупність дій емітента, спрямованих на реєстрацію ви-

пуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх 
розміщення серед інвесторів у фінансові інструменти, які здійснюються в послідов-
ності, встановленій статтею 92 цього Закону.

2. У разі емісії цінних паперів емітент оформлює відповідне рішення про емісію, 
вимоги до якого встановлюються законом та Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. Емітент повинен надавати інвестору засвідчену копію рішен-
ня про емісію на його запит.

3. Емісія цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або на підставі дого-
ворів, передбачених частинами одинадцятою — тринадцятою статті 44 цього Закону, 
через інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з 
наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.

4. У процесі емісії цінних паперів договори щодо цінних паперів укладаються з 
першими власниками до дати, визначеної рішенням про емісію, але не пізніше двох 
місяців після дати початку розміщення цінних паперів, визначеної відповідним рішен-
ням про емісію, якщо інший строк не встановлений цим Законом.

Кожний інвестор у фінансові інструменти, який набув або має намір набути пра-
ва власності на цінні папери, повинен оплатити вартість цінних паперів у повному об-
сязі до дати затвердження результатів емісії відповідного випуску цінних паперів.

5. Переважне право на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно ін-
ших встановлюється законом.

Строк реалізації переважного права визначається рішенням про емісію та не може 
становити менше 15 робочих днів.

6. Розміщення цінних паперів здійснюється серед заздалегідь визначеного кола 
осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або пе-
ревищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у про-
цесі емісії.

Стаття 92. Етапи емісії цінних паперів
1. Емісія акцій здійснюється за такими етапами:
1) прийняття рішення про емісію акцій органом (особою) емітента, уповноваже-

ним приймати таке рішення;
2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює ан-

деррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розмі-
щення без надання гарантії;

3) подання офіційним каналом зв’язку Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку заяви, рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для 
реєстрації випуску акцій;

4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випус-
ку акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслугову-
вання випусків акцій (у разі відсутності такого договору);

6) присвоєння акцій коду ISIN та отримання емітентом коду LEI;
7) реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додатко-

вої емісії в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку;

8) розміщення акцій;
9) затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим при-

ймати таке рішення;
10) внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов’язаних із збільшенням 

статутного капіталу товариства з урахуванням результатів емісії акцій;
11) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної ре-

єстрації;
12) подання офіційним каналом зв’язку Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про резуль-
тати емісії акцій;

13) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати емісії акцій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2. Емісія корпоративних облігацій, іпотечних облігацій та облігацій місцевих позик 
здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, упо-
вноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює ан-
деррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з роз-
міщення без надання гарантії;

3) укладення у разі потреби договору про призначення адміністратора;
4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним 

каналом зв’язку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних докумен-
тів для реєстрації випуску цінних паперів;

5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ви-
пуску цінних паперів та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цін-
них паперів;

6) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів або з Національним бан-
ком України договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності та-
кого договору);

7) присвоєння цінним паперам коду ISIN та отримання емітентом коду LEI;
8) розміщення цінних паперів;
9) укладення у разі потреби договору про призначення адміністратора за згодою 

всіх власників облігацій або зборів власників облігацій (якщо такий договір не бу-
ло укладено раніше);

10) затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваже-
ним приймати таке рішення;

11) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним 
каналом зв’язку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про резуль-
тати емісії цінних паперів;

12) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зві-
ту про результати емісії цінних паперів та видача свідоцтва про реєстрацію випус-
ку цінних паперів.

3. Емісія деривативних цінних паперів та сертифікатів ФОН здійснюється за та-
кими етапами:

1) прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, упо-
вноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює ан-
деррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з роз-
міщення без надання гарантії;

3) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним 
каналом зв’язку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних докумен-
тів для реєстрації випуску цінних паперів;

4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ви-
пуску цінних паперів та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цін-
них паперів;

5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслугову-
вання випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);

6) присвоєння цінним паперам коду ISIN та отримання емітентом коду LEI;
7) розміщення цінних паперів;
8) затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваже-

ним приймати таке рішення;
9) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку офіцій-

ним каналом зв’язку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про ре-
зультати емісії цінних паперів;

10) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зві-
ту про результати емісії цінних паперів та видача свідоцтва про реєстрацію випус-
ку цінних паперів.

4. Емісія депозитних сертифікатів банків здійснюється за такими етапами:
1) прийняття рішення про емісію депозитних сертифікатів банків органом (осо-

бою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює ан-

деррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з роз-
міщення без надання гарантії;

3) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслугову-
вання випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);

4) присвоєння випуску депозитних сертифікатів банків коду ISIN та отримання 
емітентом коду LEI;

5) розміщення депозитних сертифікатів банків;
6) подання до Центрального депозитарію цінних паперів глобального сертифіка-

та випуску депозитних сертифікатів банку та інших документів, визначених законо-
давством;

7) реєстрація Центральним депозитарієм цінних паперів випуску депозитних сер-
тифікатів банку.

5. Вимоги частин першої — четвертої цієї статті щодо отримання емітентом коду 
LEI застосовуються в разі здійснення емісії цінних паперів, що поєднується з публіч-
ною пропозицією таких цінних паперів.

6. Порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням публічної пропозиції та-
ких цінних паперів у процесі їх емісії встановлюється Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

7. Особливості емісії акцій перехідного або неплатоспроможного банку, в тому 
числі реєстрації випуску таких акцій, встановлюються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку з урахуванням вимог Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб».

Особливості емісії акцій банку у процесі його капіталізації встановлюються Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог Закону 
України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Стаття 93. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску цінних паперів
1. Емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зая-

ву, рішення про емісію цінних паперів і всі необхідні документи для реєстрації випус-
ку цінних паперів протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію цінних папе-
рів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 25 робо-
чих днів:

1) після надходження заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних 
документів для реєстрації випуску цінних паперів здійснює реєстрацію випуску цін-
них паперів або відмовляє в реєстрації;
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2) повертає документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному об-

сязі або з порушенням встановлених Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку вимог до їх оформлення із зазначенням причин невідповідності.

Випуск цінних паперів вважається зареєстрованим виключно в разі прийняття від-
повідного рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (роз-
порядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку).

3. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ви-
пуску цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, 
що міститься у рішенні про емісію цінних паперів, та за її відповідність вимогам за-
конодавства.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що пода-
ються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації ви-
пуску цінних паперів, несе емітент.

4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів, та по-
рядок його реєстрації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею 
порядку відмовляє в реєстрації випуску цінних паперів у строк, встановлений части-
ною другою цієї статті, у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недо-

стовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;
3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емі-

сію;
4) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є тимча-
сово окупована територія України.

Стаття 94. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний ре-

єстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок 

доступу учасників ринків капіталу до інформації, що міститься в Державному реєстрі 
випусків цінних паперів. Такий доступ є безоплатним.

Стаття 95. Звіт про результати емісії цінних паперів
1. Емітент акцій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акціонерів рішен-
ня про внесення змін до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо 
обов’язкового погодження змін до статуту з відповідними державними органами, — 
протягом п’яти робочих днів з дати отримання такого погодження) звіт про результа-
ти емісії акцій та інші визначені Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку документи, необхідні для реєстрації звіту.

Емітент цінних паперів (крім акцій) подає до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку в 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії цін-
них паперів (крім акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
звіт про результати емісії цінних паперів (крім акцій) та інші визначені Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реє-
страції звіту.

2. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результа-
ти емісії цінних паперів, що складається на підставі затверджених результатів емісії.

Затвердження результатів емісії (у разі емісії акцій — також внесення відповідних 
змін до статуту) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, здійсню-
ється протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення цінних паперів.

3. У разі додаткової емісії акцій у звіті про результати емісії акцій також зазна-
чається кількість фактично придбаних акцій під час реалізації переважного права.

4. Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у випадках, 
встановлених цим Законом.

Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, перед-
бачений частиною другою статті 102 цього Закону, та строки, встановлені Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до 
розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після отримання не-
обхідних документів зобов’язана прийняти рішення про реєстрацію звіту про резуль-
тати емісії цінних паперів або відмову в реєстрації.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею 
порядку відмовляє в реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів у строки, 
встановлені частиною другою статті 93 цього Закону, виключно в разі, якщо:

1) порушено вимоги законодавства щодо емісії цінних паперів, зокрема, поруше-
но встановлений порядок прийняття рішення про затвердження результатів емісії;

2) емісію цінних паперів визнано недобросовісною;
3) встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Стаття 96. Недобросовісна емісія цінних паперів
1. Недобросовісна емісія цінних паперів — це дії, що порушують встановлену цим 

Законом процедуру емісії.
2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
1) порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом 

документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих докумен-
тах;

2) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або не-
повних відомостей до документів, що подаються для реєстрації звіту про результа-
ти емісії цінних паперів;

3) неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цін-
них паперів.

3. У разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку має право відмовити в реєстрації звіту про ре-
зультати емісії цінних паперів або тимчасово зупинити розміщення цінних паперів.

Порядок прийняття рішення про зупинення розміщення цінних паперів встанов-
люється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Зупинене розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку укладення до-
говорів з першими власниками, визначеного рішенням про емісію цінних паперів, за 
умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про 
визнання емісії цінних паперів недійсною в разі, якщо:

1) порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не 
усунені протягом 15 днів після прийняття Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку відповідного рішення;

2) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не надіслані докумен-
ти, що підтверджують усунення порушень.

6. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законо-
давством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваже-
ним приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки 
змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного това-
риства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент таких цінних паперів 
зобов’язаний повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як 
плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних па-
перів, але не більше шести місяців, у порядку, встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів після отри-
мання від емітента інформації про повернення інвесторам коштів (майна, майнових 
прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, забезпечує в порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними уста-
новами прав на відповідні цінні папери з рахунків інвесторів (депонентів) та переве-
дення відповідних цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок тако-
го емітента.

За кожний день порушення строку, передбаченого абзацом першим цієї части-
ни, емітент сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного бан-
ку України.

Стаття 97. Публічна пропозиція цінних паперів
1. Публічна пропозиція цінних паперів (далі — публічна пропозиція) — це пропо-

зиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів 
в оферента за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється 
з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання цінних папе-
рів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції та 
відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

2. Публічна пропозиція може здійснюватися:
1) емітентом у процесі емісії цінних паперів;
2) емітентом щодо викуплених цінних паперів;
3) оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.
Подання заявки про допуск до торгів на регульованому фондовому ринку вважа-

ється здійсненням публічної пропозиції. Подання заявки про допуск цінних паперів 
до торгів на БТМ або ОТМ не вважається здійсненням публічної пропозиції.

Пропозиція, звернена до визначеного кола некваліфікованих інвесторів, загаль-
на кількість яких становить 150 і більше осіб, вважається здійсненням публічної про-
позиції.

3. Публічна пропозиція здійснюється в порядку, встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення про-
спекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Здійснення публічної пропозиції можливе лише за умови дійсності проспекту від-
повідно до статті 100 цього Закону.

4. Вимоги щодо необхідності оформлення та оприлюднення проспекту не поши-
рюються на такі випадки:

1) публічна пропозиція здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів;
2) публічна пропозиція здійснюється у процесі злиття або поділу юридичної осо-

би, за умови що документ, який передбачає такий поділ або злиття, оприлюднений 
відповідно до вимог частини другої статті 102 цього Закону;

3) публічна пропозиція здійснюється серед інвесторів, за умови що кожний з та-
ких інвесторів придбаває цінні папери на суму, що перевищує розмір, встановлений 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) публічна пропозиція здійснюється протягом не більше ніж 12 послідовних мі-
сяців, за умови що сума такої пропозиції не перевищує розмір, установлений Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) емісія акцій здійснюється з метою їх конвертації в акції іншого типу та/або кла-
су цього самого емітента;

6) здійснюється емісія цінних паперів, що підлягають розподілу між теперішніми 
або колишніми керівниками чи працівниками емітента або юридичних осіб, які пере-
бувають під контролем емітента, за умови наявності документа, що містить інформа-
цію про кількість та тип цінних паперів, а також про умови та деталі такого розподілу;

7) номінальна вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропо-
зиція, перевищує розмір, встановлений Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку;

8) здійснюється емісія державних цінних паперів та облігацій місцевих позик;
9) здійснюється емісія цінних паперів, виконання зобов’язань за якими гарантова-

но державою або органами місцевого самоврядування;
10) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондо-

вому ринку, за умови дотримання всіх таких вимог:
а) цінні папери цього випуску вже допущені до торгів на регульованому фондово-

му ринку цього оператора регульованого ринку;
б) кількість цінних паперів, щодо яких подано заявку про допуск цінних паперів 

до торгів на регульованому фондовому ринку, є меншою за 20 відсотків від кількос-
ті цінних паперів цього випуску, що допущені до торгів на регульованому ринку цьо-
го оператора регульованого ринку протягом останніх 12 місяців;

11) подано заявку про допуск акцій до торгів на регульованому фондовому ринку, 
за умови дотримання всіх таких вимог:

а) акції конвертуються з інших цінних паперів;
б) акції, в які конвертуються інші цінні папери, вже допущені до торгів на регульо-

ваному фондовому ринку цього оператора регульованого ринку;
в) загальна кількість акцій, конвертованих з інших цінних паперів, не перевищує 

20 відсотків загальної кількості акцій тих самих виду та класу, що допущені до тор-
гів на регульованому фондовому ринку цього оператора регульованого ринку про-
тягом останніх 12 місяців;

12) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фон-
довому ринку за результатами конвертації цінних паперів, за умови що конвертація 
здійснена у процесі відновлення платоспроможності фінансової установи в установ-
леному законодавством порядку;

13) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондо-
вому ринку щодо цінних паперів, вже допущених до торгів на регульованому фон-
довому ринку іншого оператора регульованого ринку, за умови дотримання всіх та-
ких вимог:

а) такі цінні папери допущені до торгів на регульованому фондовому ринку іншо-
го оператора регульованого ринку більше ніж 18 місяців;

б) такі цінні папери допущені до торгів на регульованому фондовому ринку іншо-
го оператора регульованого ринку на підставі проспекту, оприлюдненого відповідно 
до вимог частини п’ятої статті 106 цього Закону;

в) проведення регулярних торгів такими цінними паперами на іншому регульова-
ному фондовому ринку;

г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цінних паперів до 
торгів на регульованому фондовому ринку, державною мовою України та відповід-
но до вимог частини п’ятої статті 106 цього Закону документа про такі цінні папери, 
складеного відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо його змісту та розміру.

Вимоги підпункту «в» пункту 11 цієї частини не застосовуються в будь-якому з та-
ких випадків:

1) щодо цінних паперів, конвертованих в акції, оформлено та оприлюднено про-
спект відповідно до вимог цього Закону;

2) емітентом акцій є фінансова установа, за умови що акції конвертовані нею з ін-
ших цінних паперів або інших зобов’язань у порядку та у випадках, встановлених ор-
ганом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, відповідно 
до повноважень, встановлених статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг».

5. Публічна пропозиція цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, передба-
чений частиною другою статті 102 цього Закону, та строки, встановлені Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 98. Проспект цінних паперів
1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює публічну пропозицію (далі — 

особа, що оформлює проспект).
Проспект повинен містити всю інформацію, яка з огляду на особливості емітен-

та та цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, необхідна для на-
дання інвесторам можливості здійснення обґрунтованої оцінки фінансового станови-
ща активів і пасивів та перспектив емітента та будь-якої особи, яка забезпечує вико-
нання зобов’язання емітента за таким випуском, а також прав за такими цінними па-
перами, та яка подається у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати.

2. Проспект повинен включати:
1) анотацію;
2) реєстраційний документ;
3) документ про цінні папери.
3. Вимоги до відомостей, які має включати проспект та окремі його частини, вста-

новлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також мо-

жуть містити посилання на інші документи, які є в публічному доступі в результаті їх 
оприлюднення, відповідно до вимог статті 102 або розділу VI цього Закону.

У проспекті, що складається з кількох документів, інформація повинна бути роз-
ділена на три документи: реєстраційний документ, документ про цінні папери та ано-
тація.

У реєстраційному документі повинна міститися інформація про емітента.
У документі про цінні папери повинна міститися інформація про цінні папери, що-

до яких здійснюється публічна пропозиція.
5. Анотація повинна містити інформацію про істотні характерні ознаки та ризи-

ки, пов’язані з емітентом, його цінними паперами або будь-якою особою, яка забез-
печує виконання зобов’язань емітента за таким випуском. Анотація викладається ко-
ротко і загально зрозуміло з метою сприяння прийняттю інвесторами рішення що-
до можливої інвестиції у такі цінні папери, мовою відповідно до вимог статті 101 цьо-
го Закону. Анотація повинна містити інформацію про суттєві характеристики цінних 
паперів та ризики, пов’язані з емітентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення 
за відповідним випуском цінних паперів, а також не повинна суперечити іншим час-
тинам проспекту.

Анотація також повинна містити застереження, що:
1) її необхідно розглядати як вступ до проспекту;
2) будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні папери має ґрунтуватися 

на результатах аналізу проспекту в цілому;
3) особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність лише в разі, якщо така 

анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з ін-
шими частинами проспекту.

Анотація не може містити посилання на інші документи, крім інших частин цьо-
го самого проспекту.

6. У разі емісії цінних паперів, інших, ніж пайові цінні папери, у випадках, встанов-
лених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проспект може 
на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інфор-
мацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Інформація, що міститься в базовому проспекті, оновлюється у випадках, вста-
новлених законодавством.

7. У разі якщо у проспекті не зазначається остаточна ціна, за якою відчужуються 
цінні папери, у ньому мають бути зазначені критерії та/або умови, відповідно до яких 
визначається така ціна. Такі критерії та/або умови, відповідно до яких визначається 
остаточна ціна, за якою відчужуються цінні папери, встановлюються з урахуванням 
обмежень, встановлених законом.

Інформація про остаточну ціну, за якою відчужуються цінні папери, повинна:
1) оприлюднюватися відповідно до вимог частин першої і другої статті 102 цьо-

го Закону;
2) подаватися Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку одночас-

но із звітом про результати їх емісії.
8. У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, він підписується осо-

бою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі. У разі якщо про-
спект складається з кількох документів, такі документи можуть бути підписані різ-
ними особами, які здійснюють управлінські функції в особі, що оформлює проспект.

Особи, які підписали проспект, тим самим підтверджують достовірність відомос-
тей, які в ньому містяться.

Особа, яка оформлює проспект, за включення до проспекту недостовірних та/або 
оманливих відомостей несе відповідальність, визначену законом.

9. Особа, яка надає забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, за 
включення до проспекту недостовірних відомостей, які стосуються наданого забез-
печення, несе відповідальність, визначену законом.

Особи, які надають забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, підпи-
сують проспект таких цінних паперів.

10. Фінансова звітність, що включається до проспекту, має бути перевірена 
суб’єктом аудиторської діяльності.

11. Особа, яка оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердже-
ного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, несе відповідаль-
ність, визначену законом.

12. Особливості оформлення спрощеного проспекту цінних паперів МСП та ви-
моги до нього встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

Стаття 99. Затвердження проспекту цінних паперів
1. Особа, яка оформлює проспект, подає до Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку проспект та всі необхідні документи для його затвердження.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після надходження 

проспекту і всіх необхідних документів для його затвердження затверджує проспект 
або відмовляє в затвердженні проспекту протягом:

1) 20 робочих днів;
2) 10 робочих днів — у разі якщо в емітента наявні цінні папери, допущені до тор-

гів на регульованому фондовому ринку, та/або здійснювалася публічна пропозиція 
таких цінних паперів.

3. У разі якщо проспект та/або інші подані документи не відповідають вимогам за-
конодавства та/або містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять роз-
біжності між своїми положеннями, Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку невідкладно, але не пізніше завершення передбачених частиною другою ці-
єї статті строків, інформує заявника про виявлені факти та чітко визначає зміни, до-
повнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі роз-
рахунок строків, передбачених частиною другою цієї статті, розпочинається спочатку 
з дня отримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку запи-
туваних відповідно до цієї частини документів та/або пояснень.

4. Проспект вважається затвердженим виключно у разі прийняття відповідного рі-
шення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (розпоряджен-
ня уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

5. Затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку не може вважатися гарантією вартості таких цінних паперів. Національна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, яка 
міститься у документах, що подаються для затвердження проспекту, та за її відповід-
ність вимогам законодавства.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, що пода-
ються для затвердження проспекту, несе особа, яка оформила проспект.

6. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, та порядок за-
твердження проспекту встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 
порядку із зазначенням конкретних причин відмови відмовляє у затвердженні про-
спекту у строки, встановлені частиною другою цієї статті, виключно у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недо-

стовірності та/або неповноти інформації у поданих документах.
8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її упо-

вноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного ро-
бочого дня після його прийняття.

Стаття 100. Дійсність проспекту цінних паперів та внесення до нього змін
1. Проспект, який складається з єдиного документа, є дійсним для здійснення пу-

блічної пропозиції протягом 12 місяців з дати його затвердження Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку. Якщо проспект складається з кількох до-
кументів, такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.

Проспект втрачає дійсність для здійснення публічної пропозиції, якщо суттєві змі-
ни, зазначені у частині другій цієї статті, відбулися та не були оформлені відповід-
но до вимог цієї статті шляхом внесення змін та/або доповнень до такого проспекту.

2. Особа, яка оформила проспект у порядку та строки, встановлені частиною тре-
тьою цієї статті, у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або 
виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті, та які 
можуть вплинути на оцінку цінних паперів (далі — суттєві зміни), зобов’язана внести 
відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту, за умови що такі зміни вини-
кли до закінчення строку дії публічної пропозиції, визначеного відповідно до частини 
першої цієї статті, або до дати початку торгів такими цінними паперами на організо-
ваних ринках капіталу (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюд-
нює на своєму офіційному веб-сайті орієнтовний (невиключний) перелік суттєвих 
змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для оформлення відповідних змін 
та/або доповнень до проспекту.

3. Зміни та/або доповнення до проспекту оформляються у вигляді додатка до 
проспекту та подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку для затвердження протягом п’яти робочих днів з дати виникнення відповідних сут-
тєвих змін.

У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспек-
ту підписуються особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі.

У разі оформлення проспекту фізичною особою додатки до нього підписуються 
такою фізичною особою.

4. Додатки до проспекту затверджуються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку і підлягають оприлюдненню у спосіб, визначений для опри-
люднення проспекту частиною другою статті 102 цього Закону, та строки, встановле-
ні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додаток до проспекту затверджується Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку протягом семи робочих днів у порядку, встановленому для затвер-
дження проспекту частинами третьою і четвертою статті 99 цього Закону.

У разі якщо додатки до реєстраційного документа або документа про цінні папери 
стосуються інформації, яка міститься в анотації, до анотації повинні бути внесені змі-
ни, що оформлюються окремим додатком.

5. У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту під час здійснення публіч-
ної пропозиції, передбаченої пунктами 1—3 частини другої статті 97 цього Закону, ін-
вестори, які погодилися придбати відповідні цінні папери до оприлюднення затвер-
дженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатка до 
проспекту, мають право відмовитися від такого придбання протягом двох робочих 
днів з дати оприлюднення такого додатка, за умови що строк дії публічної пропо-
зиції не завершений та договір щодо придбання таких цінних паперів не виконаний.

Строк реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів може 
бути збільшений емітентом або оферентом.

У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту під час емісії цінних паперів 
додаток до проспекту також повинен містити кінцеву дату реалізації права інвестора 
на відмову від придбання цінних паперів.

Стаття 101. Мова проспекту цінних паперів
1. Проспект цінних паперів емітента (крім іноземного емітента) оформлюється 

щонайменше державною мовою України.
2. Проспект цінних паперів іноземного емітента повинен відповідати вимогам що-

до мови документів, встановленим статтею 140 цього Закону.
Стаття 102. Розкриття інформації, що міститься у проспекті цінних паперів
1. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фон-

дового ринку він має бути оприлюднений особою, яка здійснює публічну пропозицію, 
протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує да-
ті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропози-
цією, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/
або публічна пропозиція таких цінних паперів не здійснювалася оферентом, та/або 
такі цінні папери не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, про-
спект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати почат-
ку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.

2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розміщено в електронній фор-
мі:

1) на веб-сайті особи, яка здійснює публічну пропозицію;
2) на веб-сайті відповідного оператора регульованого ринку — у разі допуску цін-

них паперів до торгів на такому регульованому фондовому ринку;
3) на веб-сайті професійного учасника ринків капіталу, який здійснює операції, 

пов’язані з виконанням публічної пропозиції;
4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої ін-

формації від імені учасників ринків капіталу.
3. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка здійснює публічну 

пропозицію, потенційному інвестору безоплатно на його вимогу.
У разі якщо проспект складається з кількох документів або містить посилання 

на інші документи, такі документи можуть оприлюднюватися окремо, за умови що 
вони надаються потенційному інвестору безоплатно на його вимогу. Кожний доку-
мент повинен містити вказівку, де можна отримати інші документи — складові час-
тини проспекту.

Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні 
бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

Особа, яка здійснює публічну пропозицію, зобов’язана також оприлюднити відпо-
відно до вимог частини другої цієї статті повідомлення про те, яким чином оприлюд-
нено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до 
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змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному 
веб-сайті розміщує затверджені нею проспекти та зміни до них.

Стаття 103. Здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії
1. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом у процесі їх емісії здійснюється в 

порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, виключно за умови:

1) оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом;

2) дотримання вимог статті 92 цього Закону;
3) реєстрації випуску цінних паперів відповідно до вимог статті 93 цього Закону.
Здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їх емісії мож-

ливе лише за умови дійсності проспекту.
2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту та реєстрації ви-

пуску цінних паперів, а також порядок затвердження та реєстрації Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого емітентом, 
встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

3. За включення до проспекту недостовірних відомостей або таких, що можуть 
ввести в оману, емітент несе відповідальність, визначену законом.

4. У разі здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їх емі-
сії реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту здійснюються Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені части-
ною другою, з урахуванням положень частини третьої статті 99 цього Закону.

5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку проспекту він оприлюднюється емітентом у спосіб та строки, визначені частинами 
першою та другою статті 102 цього Закону.

6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом у порядку, вста-
новленому статтею 100 цього Закону.

Стаття 104.  Проспект цінних паперів у разі здійснення публічної пропозиції вику-
плених емітентом цінних паперів

1. Публічна пропозиція викуплених емітентом акцій здійснюється в порядку, вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно 
за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або норма-
тивно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
а також за умови виконання вимог статті 77 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом акцій є можливим ли-
ше за умови дійсності проспекту.

2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, та порядок за-
твердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспек-
ту, підготовленого емітентом для публічної пропозиції викуплених ним власних ак-
цій, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. За включення до проспекту недостовірних відомостей або таких, що можуть 
ввести в оману, емітент несе відповідальність, визначену законом.

4. Проспект у разі здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом акцій за-
тверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, 
встановлені частиною другою статті 99 цього Закону, з урахуванням положень час-
тини третьої статті 99 цього Закону.

5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку проспект оприлюднюється емітентом у спосіб та строки, визначені частинами пер-
шою і другою статті 102 цього Закону.

6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом у порядку, вста-
новленому статтею 100 цього Закону.

Стаття 105.  Проспект цінних паперів у разі здійснення публічної пропозиції цін-
них паперів оферентом

1. Публічна пропозиція цінних паперів оферентом здійснюється в порядку, вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключ-
но за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нор-
мативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів є можливим лише за умови дій-
сності проспекту.

2. У разі відсутності проспекту, оформленого емітентом або іншим оферентом, 
або особою, яка подавала заявку про допуск до торгів на регульованому фондовому 
ринку, або його недійсності оферент може самостійно оформити проспект відповід-
но до статті 98 цього Закону.

У разі здійснення пропозиції цінних паперів оферентом проспект, оформлений 
ним, повинен бути погоджений емітентом.

Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок за-
твердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, 
підготовленого оферентом, встановлюються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписується 
оферентом (особою, яка здійснює управлінські функції в оференті, якщо оферент є 
юридичною особою).

За включення до проспекту недостовірних відомостей або таких, що можуть ввес-
ти в оману, оферент несе відповідальність, визначену законом.

4. У разі здійснення публічної пропозиції цінних паперів оферентом проспект за-
тверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у стро-
ки, встановлені частиною другою, з урахуванням положень частини третьої статті 
99 цього Закону.

5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку проспект оприлюднюється оферентом протягом двох робочих днів, але не пізні-
ше останнього робочого дня, що передує даті здійснення публічної пропозиції цін-
них паперів.

У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/
або не здійснювалася публічна пропозиція таких цінних паперів іншим оферентом, 
та/або такі цінні папери не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, 
проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати здій-
снення публічної пропозиції цінних паперів.

Оприлюднення проспекту оферентом здійснюється з урахуванням вимог, перед-
бачених статтею 102 цього Закону.

6. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом потенційному інвесто-
ру безоплатно на його вимогу.

Оприлюднені текст і формат проспекту та додатки до проспекту повинні бути то-
тожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку.

Оферент зобов’язаний також оприлюднити відповідно до порядку, встановлено-
го частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюднено 
проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до зміс-
ту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, 
встановленому статтею 100 цього Закону.

Стаття 106.  Проспект цінних паперів у разі здійснення допуску цінних паперів до 
торгів на регульованому фондовому ринку

1. Допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку здійсню-
ється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим 
Законом. Допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку є мож-
ливим лише за умови дійсності проспекту.

2. У разі відсутності оформленого емітентом або оферентом проспекту або його 
недійсності особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульо-
ваному фондовому ринку, може самостійно оформити проспект відповідно до стат-
ті 98 цього Закону. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, та 
порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку проспекту, підготовленого особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до 
торгів на регульованому фондовому ринку, встановлюються цим Законом та норма-
тивно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписуєть-
ся особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому 
фондовому ринку (особою, яка здійснює управлінські функції в особі, що подає за-
явку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, якщо 
такою особою є юридична особа).

За включення до проспекту недостовірних відомостей або таких, що можуть ввес-
ти в оману, особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульо-
ваному фондовому ринку, несе відповідальність, визначену законом.

4. У разі здійснення допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондово-
му ринку проспект затверджується Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку у строки, встановлені частиною другою, з урахуванням положень час-
тини третьої статті 99 цього Закону.

5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку проспект оприлюднюється особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до 
торгів на регульованому фондовому ринку, протягом двох робочих днів, але не пізні-
ше останнього робочого дня, що передує даті початку торгів такими цінними папера-
ми на регульованому фондовому ринку.

У разі якщо емітент та/або оферент не здійснював публічну пропозицію таких цін-
них паперів, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
дати початку торгів такими цінними паперами на регульованому фондовому ринку.

Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до 
торгів на регульованому фондовому ринку, здійснюється з урахуванням вимог, пе-
редбачених статтею 102 цього Закону.

6. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про до-
пуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, безкоштовно по-
тенційному інвестору на його вимогу.

Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні бу-
ти тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на регульованому 
фондовому ринку, зобов’язана також оприлюднити відповідно до порядку, встанов-
леного частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюд-
нено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до 
змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку 
про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, в порядку, 
встановленому статтею 100 цього Закону.

Стаття 107. Емісія окремих видів цінних паперів
1. Емісія, обіг та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування визнача-

ються Законом України «Про інститути спільного інвестування».
2. Вимоги цього розділу не застосовуються до емісії депозитних сертифікатів бан-

ків, державних облігацій України, казначейських зобов’язань та державних дерива-
тивів.

Розділ VIII  
ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ ОБЛІГАЦІЙ ТА АДМІНІСТРАТОР

Стаття 108.  Сфера застосування законодавства про збори власників облігацій та 
адміністратора

1. Положення цього розділу застосовуються до таких видів облігацій, емісія яких 
здійснюється відповідно до цього Закону:

1) звичайних корпоративних облігацій;
2) облігацій внутрішніх місцевих позик.
2. Положення цього розділу застосовуються до іпотечних облігацій з особливос-

тями, визначеними Законом України «Про іпотечні облігації».
Положення цього розділу застосовуються до облігацій міжнародних фінансових 

організацій, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій.
Стаття 109. Компетенція зборів власників облігацій
1. Збори власників облігацій проводяться з метою прийняття рішень, які вплива-

ють на права та/або інтереси всіх власників облігацій відповідного випуску.
2. До компетенції зборів власників облігацій відповідного випуску належить:
1) надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію) в 

частині документа про цінні папери та/або внесення змін до правочинів щодо забез-
печення виконання зобов’язань за облігаціями;

2) надання згоди на вчинення емітентом та/або особами, які надають забезпе-
чення за облігаціями, правочинів у випадках, визначених проспектом (рішенням про 
емісію);

3) надання згоди на тимчасове невиконання емітентом та/або особами, які на-
дають забезпечення за облігаціями, обов’язків, визначених проспектом (рішенням 
про емісію) та/або правочинами щодо забезпечення виконання зобов’язань за об-
лігаціями;

4) прийняття рішення про відмову від пред’явлення вимоги про дострокове по-
гашення облігацій такого випуску після настання дефолту, надання згоди на вчи-
нення адміністратором дій (правочинів), зазначених у частині другій статті 121 цьо-
го Закону;

5) погодження умов реструктуризації заборгованості емітента та/або осіб, які на-
дають забезпечення за облігаціями, перед власниками облігацій такого випуску;

6) погодження умов конвертації облігацій в акції (якщо емітентом облігацій є ак-
ціонерне товариство);

7) наділення адміністратора повноваженнями іншими, ніж передбачені цим За-
коном;

8) прийняття рішення про усунення від виконання або відмову від усунення від ви-
конання обов’язків адміністратора в разі наявності конфлікту інтересів та в інших ви-
падках, передбачених цим Законом та/або проспектом (рішенням про емісію);

9) обрання адміністратора у разі, якщо він не був призначений емітентом у стро-
ки, визначені цим Законом або проспектом (рішенням про емісію), у тому числі в ра-
зі порушення емітентом обов’язку реєстрації відповідних змін до проспекту (рішення 
про емісію), якщо призначення адміністратора передбачене проспектом (рішенням 
про емісію), або в разі настання дефолту;

10) вирішення інших питань, що належать до компетенції зборів власників облі-
гацій, відповідно до закону, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та/або проспекту (рішення про емісію).

Один чи декілька власників облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, су-
марна номінальна вартість яких не менша ніж 10 відсотків загальної номінальної вар-
тості непогашених облігацій відповідного випуску облігацій, емітент або адміністра-
тор можуть внести на розгляд зборів власників облігацій такого випуску будь-яке пи-
тання, що стосується умов розміщення, обігу, погашення облігацій такого випуску, 
прав власників облігацій такого випуску, обов’язків емітента та осіб, які надають за-
безпечення за облігаціями, прав та обов’язків адміністратора.

3. Рішення зборів власників облігацій можуть стосуватися будь-яких питань, що 
належать до їх компетенції, у тому числі таких, які можуть виникнути у майбутньому, 
обумовлювати надання повноважень, згоди, настання інших правових наслідків на-
станням обставин чи виконанням умов, що не суперечать законодавству.

Рішення зборів власників облігацій є обов’язковим для всіх власників облігацій 
відповідного випуску, у тому числі тих, які голосували проти такого рішення, не бра-
ли участі в голосуванні або не мали права голосу.

Рішення зборів власників облігацій має передбачати однакові умови для всіх 
власників облігацій одного випуску, крім випадку, якщо власники облігацій такого 
випуску, до яких застосовуються менш сприятливі умови, прямо погодилися з та-
ким рішенням.

Без згоди власника облігацій рішення зборів власників облігацій не може перед-
бачати виникнення нових фінансових зобов’язань у такого власника.

4. Збори власників облігацій не вправі приймати рішення, що стосуються власни-
ків облігацій іншого випуску, без їх участі. У такому разі проводяться збори власни-
ків облігацій усіх відповідних випусків.

Стаття 110.  Порядок організації проведення зборів власників облігацій особою, 
відповідальною за проведення зборів

1. Збори власників облігацій проводяться за ініціативою емітента або одного чи 
декількох власників облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номі-
нальна вартість яких дорівнює або перевищує 10 відсотків загальної номінальної вар-
тості непогашених облігацій відповідного випуску, а також у інших випадках, визна-
чених цим Законом, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку та/або проспектом (рішенням про емісію).

2. Особою, відповідальною за проведення зборів, є емітент, а в разі призначення 
адміністратора з часу набуття ним своїх повноважень і до їх припинення особою, від-
повідальною за проведення зборів, є адміністратор.

У випадках, передбачених абзацом третім частини п’ятої цієї статті, у разі скликан-
ня зборів власників облігацій за ініціативою декількох власників облігацій, які у су-
купності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких дорівнює або пе-
ревищує 10 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповід-
ного випуску, особою, відповідальною за проведення зборів, є один з таких власни-
ків за домовленістю між ними, оформленою у письмовій формі.

У разі проведення зборів власників облігацій декількох випусків облігацій одно-
го емітента, якщо особи, відповідальні за проведення зборів за такими випусками є 
різними, функції особи, відповідальної за проведення зборів, виконує одна з них за 
домовленістю, оформленою в письмовій формі. Особи, які мають право ініціюва-
ти проведення зборів, можуть самостійно визначити одну із зазначених осіб осо-
бою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій за такими випуска-
ми, або на підставі відповідного договору уповноважити Центральний депозитарій 
цінних паперів виконувати функції особи, відповідальної за проведення зборів влас-
ників облігацій.

Особливості проведення зборів власників облігацій декількох випусків облігацій 
одного емітента, якщо номінальна вартість хоча б одного випуску таких облігацій ви-
значена в іноземній валюті, а також порядку визначення кількості голосів власників 
облігацій та порядку їх підрахунку за результатами голосування на таких зборах ви-
значаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. У разі якщо проведення зборів власників облігацій ініціює власник (власники) 
облігацій, його (їх) вимога повинна містити щонайменше:

1) ім’я або найменування (в розумінні Цивільного кодексу України) особи, місце 
проживання або місцезнаходження власника (власників) облігацій, який (які) вима-
гає (вимагають) проведення зборів власників облігацій;

2) міжнародний ідентифікаційний номер облігацій відповідного випуску;
3) перелік питань порядку денного зборів власників облігацій із зазначенням то-

го, чи є такі питання невідкладними, а також проекти рішень з відповідних питань;
4) обґрунтування причин доцільності проведення зборів власників облігацій;
5) підпис власника (власників) облігацій або його (їх) представника, здійснений 

з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг, та, в разі підписання 
вимоги представником, — зазначення правової підстави здійснення представництва.

Перелік питань порядку денного, визначених як невідкладні при проведенні зборів 
власників облігацій, встановлюється проспектом (рішенням про емісію).

До вимоги власника (власників) облігацій щодо проведення зборів власників об-
лігацій додаються:

1) виписка (виписки) з рахунка (рахунків) у цінних паперах, що підтверджує (під-
тверджують) наявність, станом не раніше попереднього робочого дня перед днем 

подання вимоги, права на облігації та права за облігаціями відповідного випуску у 
кількості, на яку посилається власник (власники) облігацій для проведення зборів;

2) інформація щодо обмеження у розпорядженні облігаціями на такому рахунку 
(таких рахунках) у цінних паперах;

3) документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала вимогу (у 
разі підписання вимоги уповноваженим представником власника).

Вимога про проведення зборів власників облігацій разом з доданими до неї доку-
ментами та інформацією подається особі, відповідальній за проведення зборів, че-
рез депозитарну систему України.

Для цілей цього Закону направленням інформації через депозитарну систему 
України є надання професійними учасниками депозитарної системи України відпо-
відної інформації учасникам ринків капіталу в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі якщо проведення зборів власників облігацій ініціює емітент, який не є осо-
бою, відповідальною за проведення зборів, його вимога щонайменше повинна міс-
тити:

1) міжнародний ідентифікаційний номер облігацій відповідного випуску;
2) перелік питань порядку денного зборів власників облігацій із зазначенням то-

го, чи є такі питання невідкладними, а також проекти рішень з відповідних питань;
3) обґрунтування причин доцільності проведення зборів власників облігацій;
4) підпис уповноваженої особи емітента, здійснений з використанням кваліфіко-

ваних електронних довірчих послуг.
У разі якщо проведення зборів власників облігацій здійснюється на виконання ви-

мог законодавства та/або проспекту (рішення про емісію цінних паперів), особа, від-
повідальна за проведення зборів, самостійно ініціює проведення зборів, визначає пе-
релік питань порядку денного зборів власників облігацій та складає проекти рішень 
з таких питань разом з обґрунтуванням причин доцільності проведення зборів влас-
ників облігацій, а також вирішує інші питання, пов’язані з організацією та проведен-
ням зборів.

4. Збори власників облігацій проводяться через авторизовану електронну систему.
Особа, відповідальна за проведення зборів, зобов’язана укласти з Центральним 

депозитарієм цінних паперів договір про надання послуг щодо забезпечення прове-
дення зборів власників (крім випадку, коли Центральний депозитарій цінних паперів 
виконує функції особи, відповідальної за проведення зборів), який, зокрема, повинен 
регулювати відносини щодо використання авторизованої електронної системи, а са-
ме: містити повноваження особи, відповідальної за проведення зборів, щодо внесен-
ня та отримання інформації та/або документів з авторизованої електронної системи, 
пов’язаних із проведенням зборів власників облігацій, та визначати осіб, уповнова-
жених взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні зборів.

Особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою, не 
можуть розголошувати інформацію, що стала відома їм в ході взаємодії з автори-
зованою електронною системою. У разі якщо особою, уповноваженою взаємодіяти 
з авторизованою електронною системою при проведенні зборів, та особою, відпові-
дальною за проведення зборів, є різні особи, відповідальність за розголошення ін-
формації, отриманої у ході взаємодії з авторизованою електронною системою, вста-
новлюється договором між такими особами.

Авторизована електронна система — це авторизований Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку програмно-технічний комплекс Центрального 
депозитарію цінних паперів, що відповідає встановленим нею вимогам та забезпе-
чує ідентифікацію і реєстрацію власників цінних паперів (їх представників) для учас-
ті у зборах власників цінних паперів, отримання документів, з якими власники цін-
них паперів можуть ознайомитися під час підготовки до зборів, голосування бюлете-
нем та взяття участі в обговоренні з питань порядку денного, підбиття підсумків го-
лосування з питань порядку денного зборів, а також реалізацію інших функцій, ви-
значених законодавством.

Порядок взаємодії власників облігацій та осіб, відповідальних за проведення збо-
рів, з авторизованою електронною системою встановлюється Центральним депози-
тарієм цінних паперів відповідно до вимог, визначених Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

5. Особа, відповідальна за проведення зборів, протягом трьох робочих днів після 
надходження вимоги про проведення зборів власників облігацій зобов’язана вчини-
ти всі необхідні дії для повідомлення власників облігацій, емітента та адміністрато-
ра (якщо вони не є особами, відповідальними за проведення зборів) про проведення 
зборів та дії, необхідні для забезпечення проведення зборів відповідно до вимог цьо-
го Закону, або надати мотивовану відмову щодо проведення зборів у разі, якщо ви-
мога оформлена з порушенням норм законодавства.

У разі якщо протягом трьох робочих днів після отримання належним чином 
оформленої вимоги про проведення зборів власників облігацій від одного чи декіль-
кох власників, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість 
яких дорівнює або перевищує 10 відсотків від загальної номінальної вартості непога-
шених облігацій відповідного випуску, особа, відповідальна за проведення зборів, не 
здійснила визначених цією статтею дій щодо проведення зборів власників облігацій, 
такі збори можуть бути скликані в порядку, встановленому частиною третьою статті 
123 цього Закону, особою, яка має право вимагати скликання зборів.

У разі якщо після отримання першої вимоги про проведення зборів власників об-
лігацій і до направлення власникам облігацій, а також емітенту та адміністратору (як-
що вони не є особами, відповідальними за проведення зборів) повідомлення про 
проведення зборів власників облігацій особа, відповідальна за проведення зборів, 
отримала вимогу про проведення зборів власників облігацій також від інших осіб, во-
на може об’єднати такі вимоги та зазначити у повідомленні всі передбачені вимогами 
питання порядку денного та інформацію щодо таких питань.

6. У разі якщо проведення зборів власників облігацій передбачено законодав-
ством та/або проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), особа, відповідальна 
за проведення зборів, зобов’язана протягом трьох робочих днів після настання від-
повідної обставини (випадку) вчинити усі необхідні дії для повідомлення усіх власни-
ків облігацій відповідного випуску облігацій, а також емітента та адміністратора (як-
що вони не є особами, відповідальними за проведення зборів) про проведення збо-
рів та вчинити дії, необхідні для забезпечення проведення зборів відповідно до ви-
мог цього Закону.

7. Повідомлення про проведення зборів власників облігацій направляється через 
депозитарну систему України власникам облігацій, зазначеним у переліку осіб, що 
є власниками облігацій відповідного випуску, складеному станом на дату, визначе-
ну особою, відповідальною за проведення зборів. Така дата не може передувати дню 
прийняття особою, відповідальною за проведення зборів, рішення щодо проведен-
ня зборів за власною ініціативою (у тому числі на виконання вимог законодавства та/
або проспекту (рішення про емісію), або за вимогою власника (власників) облігацій 
чи емітента, який не є особою, відповідальною за проведення зборів.

Повідомлення про проведення зборів власників облігацій направляється також 
емітенту та адміністратору (якщо вони не є особами, відповідальними за проведен-
ня зборів).

Повідомлення про проведення зборів власників облігацій направляється особам, 
зазначеним в абзацах першому і другому цієї частини, не пізніше ніж за 10 робо-
чих днів до дати проведення зборів, а в разі якщо порядок денний містить питан-
ня, що визначені як невідкладні, — не пізніше ніж за три робочих дні до дати почат-
ку голосування.

У повідомленні про проведення зборів власників облігацій зазначаються:
1) інформація про особу (осіб), яка (які) є ініціатором проведення зборів власни-

ків облігацій відповідного випуску;
2) проект порядку денного зборів власників облігацій або остаточний порядок ден-

ний, якщо питання, включені до порядку денного зборів власників облігацій, визна-
чені як невідкладні, в якому зазначається про наявність чи відсутність взаємозв’язку 
між питаннями порядку денного та проектами рішень з відповідних питань;

3) обґрунтування причин доцільності проведення засідання власників облігацій;
4) дата, станом на яку буде складено перелік власників облігацій, які мають пра-

во на участь у зборах;
5) час початку та час закінчення реєстрації власників облігацій (їх представників) 

для участі в зборах;
6) порядок реалізації права на участь та права голосу з питань порядку денно-

го зборів;
7) дата голосування на зборах власників облігацій або період, протягом якого про-

водиться голосування, що не може перевищувати п’яти днів.
Проект порядку денного зборів власників облігацій або остаточний порядок ден-

ний затверджується особою, відповідальною за проведення зборів.
Після затвердження остаточного порядку денного зборів власників облігацій осо-

ба, відповідальна за проведення зборів, повинна визначити наявність або відсутність 
взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або від-
сутність такого взаємозв’язку зазначається приміткою до порядку денного. При цьо-
му наявність такого взаємозв’язку означає неможливість проведення голосування з 
одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємо-
виключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Не пізніше дня надсилання власникам облігацій повідомлення про проведення 
зборів власників облігацій таке повідомлення оприлюднюється особою, відповідаль-
ною за проведення зборів, на веб-сайті емітента облігацій (якщо особою, відпові-
дальною за проведення зборів, є емітент) та розміщується у базі даних особи, яка 
провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8. У разі якщо проект порядку денного зборів власників облігацій не містить пи-
тань, визначених як невідкладні, емітент (у разі якщо особою, відповідальною за про-
ведення зборів, є адміністратор) та власники облігацій можуть протягом п’яти робо-
чих днів з дати надсилання особою, відповідальною за проведення зборів, повідо-
млення про проведення зборів власників облігацій направити через депозитарну сис-
тему України особі, відповідальній за проведення зборів:
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1) свої пропозиції щодо розгляду зборами власників облігацій додаткових питань 

порядку денного та проектів рішень з цих питань;
2) документи та/або інформацію щодо питань порядку денного зборів, які вони 

пропонують направити усім власникам облігацій.
Кількість пропозицій та/або документів та/або інформації, які можуть надсилати 

власники облігацій, емітент та адміністратор протягом строку, встановленого абза-
цом першим цієї частини, є необмеженою. У разі якщо проект порядку денного міс-
тить питання, що визначені як невідкладні, пропозиції до порядку денного зборів 
власників облігацій не приймаються, а голосування проводиться щодо питань по-
рядку денного, надісланого разом із повідомленням про проведення зборів власни-
ків облігацій.

Питання, пропозиції щодо включення яких до порядку денного надійшли від емі-
тента, а також від власників облігацій, які володіють облігаціями, сукупна номіналь-
на вартість яких перевищує 5 відсотків загальної номінальної вартості непогашених 
облігацій відповідного випуску облігацій, невідкладно включаються особою, відпові-
дальною за проведення зборів, до порядку денного зборів. Питання, пропозиції щодо 
включення яких до порядку денного надійшли від інших осіб, включаються до поряд-
ку денного за рішенням особи, відповідальної за проведення зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку ден-
ного надсилається особою, відповідальною за проведення зборів, особі, яка напра-
вила пропозиції до порядку денного, через депозитарну систему України протягом 
трьох днів з моменту його прийняття.

9. У разі включення нових питань до порядку денного зборів у порядку, встанов-
леному частиною восьмою цієї статті, особа, відповідальна за проведення зборів, 
зобов’язана протягом двох робочих днів після закінчення строку, передбаченого аб-
зацом першим частини восьмої цієї статті, вчинити всі необхідні дії для направлення 
через депозитарну систему України усім власникам облігацій відповідного випуску, а 
також емітенту та адміністратору (якщо вони не є особами, відповідальними за про-
ведення зборів) такої інформації:

1) остаточний порядок денний зборів власників облігацій, сформований нею згід-
но з вимогами цієї статті, із зазначенням про наявність чи відсутність взаємозв’язку 
між питаннями порядку денного;

2) документи та/або інформацію, необхідні для розгляду питань порядку денно-
го, у тому числі ті, що надійшли від емітента, власників облігацій, адміністратора, су-
ду, інших осіб.

10. Якщо голосування не відбулося через встановлену за підсумками реєстрації 
неправомочність зборів приймати рішення щодо питань поряду денного зборів влас-
ників облігацій та якщо особою, відповідальною за проведення зборів, прийнято рі-
шення про необхідність проведення повторних зборів, така особа зобов’язана не піз-
ніше наступного робочого дня вчинити всі необхідні дії для направлення через депо-
зитарну систему України власникам облігацій відповідного випуску, а також емітенту 
та адміністратору (якщо вони не є особами, відповідальними за проведення зборів) 
повідомлення про проведення повторних зборів власників облігацій з тих самих пи-
тань порядку денного відповідно до вимог цього Закону.

Повідомлення про проведення повторних зборів направляється власникам облі-
гацій, зазначеним у переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, 
що був складений для проведення зборів власників облігацій, голосування на яких 
не відбулося. Таке повідомлення повинно містити нову дату голосування на зборах 
власників облігацій або період, протягом якого буде проводитися голосування, дату, 
станом на яку буде складено перелік власників облігацій, які мають право на участь 
у зборах, та час початку і час закінчення реєстрації власників облігацій (їх представ-
ників) для участі у зборах.

Строк між датою розсилання повідомлення про проведення повторних зборів 
власників облігацій та датою проведення повторного голосування або початку по-
вторного голосування не може становити менше трьох та більше п’яти робочих днів.

11. До завершення голосування на зборах власників облігацій відповідного ви-
пуску, а у випадку, передбаченому частиною десятою цієї статті, на повторних збо-
рах власників облігацій, інші збори власників облігацій відповідного випуску не про-
водяться.

Стаття 111. Порядок прийняття рішень зборами власників облігацій
1. Реєстрація власників облігацій (їх представників) для участі у зборах прово-

диться на підставі переліку власників облігацій, які мають право на участь у збо-
рах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систе-
му, станом на 24 годину за два робочих дні до початку голосування.

2. Реєстрація власників облігацій (їх представників) для участі у зборах прово-
диться протягом часу, зазначеного в повідомленні про проведення зборів власни-
ків облігацій.

Власник облігацій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого 
представника. Інформація про особу, уповноважену на реєстрацію та участь у зборах 
від імені власника облігацій відповідно до вимог, встановлених Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, зазначається в системі депозитарного облі-
ку та в переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, складеного 
в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

Ідентифікація та реєстрація власника облігацій (його представника) для участі у 
зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфіко-
ваного електронного цифрового підпису та/або інших засобів електронної ідентифі-
кації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, та у встановленому нею порядку.

У разі відсутності інформації про власника облігацій у переліку власників обліга-
цій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмов-
ляє в реєстрації такого власника облігацій (його представника) для участі у зборах.

За результатом проведення реєстрації власників облігацій (їх представників) авто-
ризованою електронною системою складається та направляється особі, відповідаль-
ній за проведення зборів, протокол про підсумки реєстрації із зазначенням загальної 
кількості голосів власників облігацій відповідного випуску та переліку власників об-
лігацій (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах власників обліга-
цій, а також інформації про правомочність зборів.

Загальною кількістю голосів власників облігацій відповідного випуску є сукуп-
на номінальна вартість непогашених облігацій такого випуску за вирахуванням номі-
нальної вартості тих облігацій такого випуску, які не дають їх власникам права голосу 
на зборах власників облігацій відповідно до частини третьої цієї статті.

3. Право голосу на зборах власників облігацій належить власникам облігацій, крім 
випадків, визначених цим Законом.

Одна гривня номінальної вартості непогашеної облігації надає власнику обліга-
ції один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах 
власників облігацій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вста-
новлює порядок визначення загальної кількості голосів власників облігацій щодо ви-
пусків, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті.

Не дають права голосу облігації, що належать таким особам:
1) емітенту таких облігацій;
2) особі, яка надає забезпечення за такими облігаціями;
3) особі, пов’язаній відносинами контролю з емітентом та/або особою, яка надає 

забезпечення за такими облігаціями;
4) юридичній особі, в якій особи, зазначені у пунктах 1—3 цієї частини, сукупно 

прямо та/або опосередковано володіють частками, паями або акціями, що відповідає 
(відповідають) еквіваленту більше 50 відсотків статутного (складеного) капіталу та/
або голосів у вищому органі управління;

5) трасту, іншому правовому утворенню, подібному до трасту, а також будь-якій 
іншій особі, яка володіє облігаціями в інтересах особи, зазначеної в пунктах 1—4 ці-
єї частини;

6) власнику облігацій, який у процесі реєстрації не подав запевнення в тому, що 
він не є особою, зазначеною у пунктах 1—5 цієї частини.

Особи, які у процесі реєстрації не подали запевнення у тому, що вони не є особа-
ми, зазначеними у пунктах 1—5 цієї частини, не допускаються авторизованою елек-
тронною системою до участі в голосуванні.

Відповідальність за достовірність інформації, наданої у процесі ідентифікації та 
реєстрації, несе власник облігацій.

4. Збори власників облігацій визнаються правомочними приймати рішення щодо 
питань порядку денного, якщо за даними протоколу про підсумки реєстрації, сфор-
мованого авторизованою електронною системою, для участі у зборах власників об-
лігацій зареєструвалися власники облігацій (їх представники), загальна кількість го-
лосів яких дорівнює або перевищує 75 відсотків сукупної кількості прав голосу, що 
надає номінальна вартість облігацій відповідного випуску.

Протокол про підсумки реєстрації повинен містити повідомлення про правомоч-
ність або неправомочність зборів власників облігацій приймати рішення щодо пи-
тань порядку денного.

У разі якщо збори власників облігацій є неправомочними приймати рішення щодо 
питань порядку денного згідно з даними протоколу про підсумки реєстрації, голосу-
вання з питань порядку денного зборів не проводиться.

У такому разі особа, відповідальна за проведення зборів, вчиняє дії, передбачені 
частиною десятою статті 110 цього Закону, щодо проведення повторних зборів влас-
ників облігацій.

Повторні збори власників облігацій визнаються правомочними приймати рішен-
ня щодо питань порядку денного, якщо за даними протоколу про підсумки реєстра-
ції, сформованого авторизованою електронною системою, для участі у зборах влас-
ників облігацій зареєструвалися власники облігацій (їх представники), загальна кіль-
кість голосів яких дорівнює або перевищує 25 відсотків сукупної кількості прав голо-
су, що надає номінальна вартість облігацій відповідного випуску.

5. Голосування щодо питань порядку денного зборів власників облігацій розпочи-
нається у час та дату, зазначені у повідомленні про проведення зборів власників об-
лігацій, надісланому через депозитарну систему України в порядку, передбаченому 
статтею 110 цього Закону. Програмно-технічний комплекс авторизованої електро-
нної системи повинен забезпечувати можливість блокування початку голосування 

щодо питань порядку денного в разі, якщо протокол про підсумки реєстрації містить 
дані про неправомочність зборів власників облігацій.

6. Голосування здійснюється виключно шляхом направлення власниками обліга-
цій (їх представниками) голосів «за» чи «проти» з кожного питання порядку денного 
зборів через авторизовану електронну систему.

Представник, який діє від імені декількох власників облігацій, може голосувати з 
кожного питання порядку денного зборів всіма або частиною належних йому голо-
сів та вправі одночасно голосувати однією частиною належних йому голосів «за», а 
іншою — «проти».

7. Рішення зборів власників облігацій щодо питань, передбачених цією частиною, 
приймається більшістю у три чверті голосів власників облігацій відповідного випус-
ку, які беруть участь у голосуванні щодо питань порядку денного зборів власників 
облігацій, що вважаються правомочними приймати рішення. Такими питаннями є:

1) надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію 
цінних паперів) щодо розміру відсоткового доходу, розміру та/або валюти номіналь-
ної вартості облігацій, строків виплати відсоткового доходу, строків погашення, умов 
дострокового погашення, деномінації відповідного випуску облігацій, переліку осіб, 
які надають забезпечення за облігаціями, та обсягу їх відповідальності, конверта-
ції облігацій (далі — основні фінансові умови облігацій), внесення пов’язаних з цим 
змін до правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями;

2) погодження умов реструктуризації заборгованості емітента та/або осіб, які на-
дають забезпечення за облігаціями, перед власниками облігацій;

3) відмова від пред’явлення вимоги про дострокове погашення облігацій після на-
стання дефолту (крім дефолту у зв’язку з порушенням емітентом або особою, яка 
надає забезпечення за облігаціями, обов’язків, установлених проспектом (рішенням 
про емісію) та/або правочином щодо забезпечення виконання зобов’язань за облі-
гаціями, що не належать до основних фінансових умов облігацій), надання згоди 
на вчинення адміністратором дій (правочинів), передбачених частиною другою стат-
ті 121 цього Закону;

4) прийняття рішення про усунення від виконання обов’язків або відмову від усу-
нення від виконання обов’язків адміністратора в разі наявності конфлікту інтересів 
та в інших випадках, передбачених цим Законом та/або проспектом (рішенням про 
емісію);

5) надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію) 
щодо призначення адміністратора у випадку, передбаченому частиною другою стат-
ті 114 цього Закону.

8. Рішення зборів власників облігацій щодо питань, передбачених цією частиною, 
приймається простою більшістю голосів власників облігацій відповідного випуску, 
які беруть участь у голосуванні щодо питань порядку денного зборів, що вважають-
ся правомочними приймати рішення. Такими питаннями є:

1) надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію) в 
частині документа про цінні папери, що не пов’язані зі зміною основних фінансових 
умов облігацій чи припиненням повноважень адміністратора, внесення пов’язаних з 
цим змін до правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями;

2) надання згоди на тимчасове невиконання емітентом та/або особою, яка надає 
забезпечення за облігаціями, обов’язків, встановлених проспектом (рішенням про 
емісію), що не належать до основних фінансових умов облігацій, та/або відповідних 
обов’язків, передбачених правочином щодо забезпечення виконання зобов’язань за 
облігаціями, відмова від пред’явлення вимоги про дострокове погашення облігацій 
після настання дефолту у зв’язку з порушенням вказаних обов’язків;

3) обрання адміністратора у разі, якщо він не був призначений емітентом (вклю-
чаючи реєстрацію емітентом відповідних змін до проспекту (рішення про емісію) у 
строки, визначені цим Законом або проспектом (рішенням про емісію), якщо при-
значення адміністратора передбачене проспектом (рішенням про емісію) або в ра-
зі настання дефолту;

4) надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію) 
щодо призначення адміністратора в разі, якщо адміністратор відсутній;

5) інші питання порядку денного зборів, якщо цим Законом не встановлений ін-
ший порядок вирішення таких питань.

9. За результатами проведення підрахунку голосів авторизована електронна сис-
тема формує та надсилає особі, відповідальній за проведення зборів, протокол про 
результати голосування із зазначенням рішень, прийнятих зборами власників облі-
гацій щодо кожного питання порядку денного, та кількості голосів, поданих «за» чи 
«проти» щодо кожного питання порядку денного. Порядок формування протоколу 
про результати голосування є невід’ємною частиною порядку взаємодії з авторизо-
ваною електронною системою. Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку встановлює зазначений у другому реченні цього абзацу порядок взаємодії.

Датою прийняття рішення зборами власників облігацій є дата проведення таких 
зборів. Датою проведення зборів є дата початку голосування з питань порядку ден-
ного зборів власників облігацій.

10. Протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу про результати го-
лосування особа, відповідальна за проведення зборів, оформлює та направляє ко-
пію такого протоколу всім власникам облігацій відповідного випуску облігацій, емі-
тенту та адміністратору (якщо вони не є особами, відповідальними за проведення 
зборів) через депозитарну систему України, а також оператору організованого рин-
ку капіталу, на якому облігації допущені до торгів. Протягом робочого дня, наступно-
го за днем направлення копії протоколу про результати голосування, така копія під-
лягає оприлюдненню на веб-сайті адміністратора (у разі призначення), емітента, опе-
ратора організованого ринку капіталу, на якому облігації допущені до торгів, а та-
кож у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої ін-
формації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організова-
них товарних ринків.

Оприлюднення копії протоколу про результати голосування у базі даних особи, 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасни-
ків ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, забез-
печує емітент облігацій.

11. Строк позовної давності для оскарження рішення зборів власників облігацій 
становить три місяці з дня оприлюднення копії протоколу у базі даних особи, яка 
провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

12. Додаткові вимоги до проведення зборів власників облігацій, підбиття підсум-
ків голосування на них, оформлення рішень зборів власників облігацій, зберігання 
документації у зв’язку зі зборами встановлюються Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку.

13. Емітент не має права домовлятися у будь-якій формі з власником (власника-
ми) облігацій щодо голосування на зборах власників облігацій, якщо аналогічні умо-
ви не пропонуються всім власникам облігацій. У разі якщо власник (власники) облі-
гацій отримує (отримують) будь-які кошти або іншу винагороду внаслідок такої до-
мовленості з емітентом, такі кошти повинні бути розподілені між усіма власниками 
облігацій пропорційно до кількості належних їм облігацій.

Стаття 112. Права та обов’язки особи, відповідальної за проведення зборів
1. Особа, відповідальна за проведення зборів:
1) забезпечує обмін документами та інформацією між емітентом, адміністрато-

ром, особами, які надають забезпечення за облігаціями, та власниками облігацій;
2) на вимогу осіб, наділених цим Законом правом вимагати проведення зборів 

власників облігацій, проводить збори в порядку, встановленому законодавством;
3) надає роз’яснення з питань, що виникають у зв’язку з реалізацією права голосу 

на зборах, і роз’яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного зборів;
4) дає розпорядження Центральному депозитарію цінних паперів відповідно до 

вимог закону та договору про надання послуг щодо забезпечення проведення збо-
рів власників облігацій;

5) на вимогу власника облігацій забезпечує йому в розумний строк і спосіб до-
ступ до копій документів та інформації, пов’язаних зі зборами власників облігацій;

6) здійснює інші функції, визначені цим Законом.
2. Емітент, особи, які надають забезпечення за облігаціями, суб’єкт аудиторської 

діяльності, який надає послуги аудиту фінансової звітності емітенту та таким особам, 
власники облігацій зобов’язані надавати особі, відповідальній за проведення зборів, 
на її запит інформацію, необхідну їй для виконання своїх обов’язків у зв’язку із про-
веденням зборів власників облігацій.

Стаття 113. Дефолт за облігаціями
1. Порушення будь-кого обов’язку емітента або особи, яка надає забезпечення за 

облігаціями, вказаного у проспекті (рішенні про емісію) облігацій або встановлено-
го законодавством, може бути вказане у проспекті (рішенні про емісію) облігацій як 
одна з обставин, що становлять дефолт за облігаціями (далі — дефолт). Обстави-
ни, що становлять дефолт, вказуються у проспекті (рішенні про емісію) облігацій.

Дефолт не є банкрутством у розумінні статті 1 Кодексу України з процедур бан-
крутства.

2. Якщо у проспекті (рішенні про емісію цінних паперів) облігацій відсутня вка-
зівка на обставини, що становлять дефолт, ним визнається настання будь-якої з та-
ких обставин:

1) прострочення виконання зобов’язання з виплати будь-якої суми, що підлягає 
сплаті згідно з проспектом (рішенням про емісію), на більше ніж 10 робочих днів піс-
ля закінчення відповідного строку (настання відповідного терміну), вказаного у про-
спекті (рішенні про емісію);

2) відкриття стосовно емітента або будь-якої особи, яка надає забезпечення за об-
лігаціями, провадження у справі про банкрутство (а щодо банків — також про запро-
вадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації);

3) дії або бездіяльність емітента, що завдають істотної шкоди правам та/або інтер-
есам власників облігацій, у тому числі:

а) несплата винагороди або нездійснення інших платежів адміністратору за дого-
вором про його призначення протягом більше ніж 10 робочих днів після закінчення 
відповідного строку (настання відповідного терміну);

б) порушення обов’язку з призначення адміністратора у строки, встановлені цим 
Законом або проспектом (рішенням про емісію), якщо призначення адміністратора 
передбачене проспектом (рішенням про емісію цінних паперів).

3. Емітент зобов’язаний негайно повідомити адміністратора, а в разі його відсут-
ності — власників облігацій через депозитарну систему України, про неможливість 
виконання або порушення будь-якого обов’язку емітента та/або особи, яка надає за-
безпечення за облігаціями, передбаченого проспектом (рішенням про емісію), пра-
вочинами щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями або цим Зако-
ном, відкриття стосовно будь-якої з вказаних осіб провадження у справі про банкрут-
ство (а щодо банків — про запровадження тимчасової адміністрації чи початок про-
цедури ліквідації).

4. Адміністратор зобов’язаний повідомляти всіх власників облігацій через депози-
тарну систему України протягом трьох робочих днів після того, як йому стало відомо 
про настання будь-якої з таких обставин:

1) порушення будь-якого обов’язку емітента або особи, яка надає забезпечення за 
облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) та/або 
правочинами забезпечення, або неможливість його виконання;

2) відкриття щодо емітента або будь-якої особи, яка надає забезпечення за облі-
гаціями, провадження у справі про банкрутство (а щодо банків — також про запро-
вадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації);

3) дії або бездіяльність емітента, особи, яка надає забезпечення за облігаціями, 
що завдають або можуть завдати істотної шкоди правам та/або інтересам власників 
облігацій, або неможливість їх виконання;

4) настання дефолту.
5. Після настання дефолту один чи декілька власників облігацій, які у сукупнос-

ті володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 25 відсо-
тків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску облі-
гацій, можуть без проведення зборів власників облігацій подати адміністратору зая-
ву про пред’явлення вимоги про дострокове погашення облігацій (зокрема через де-
позитарну систему України), а в разі його відсутності — вимогу про дострокове по-
гашення облігацій емітенту та/або будь-якій з осіб, які надають забезпечення за та-
кими облігаціями.

До заяви (вимоги) додається виписка (виписки) з рахунка (рахунків) у цінних па-
перах, що підтверджує наявність станом не раніше попереднього робочого дня пе-
ред днем подання заяви (вимоги) прав на облігації та прав за облігаціями відповід-
ного випуску, а також їх обмежень, у кількості, на яку посилається власник (власни-
ки) облігацій для пред’явлення вимоги про дострокове погашення облігацій, і обме-
ження у розпорядженні ними на такому рахунку (таких рахунках) у цінних паперах.

6. У разі отримання заяви власників облігацій про пред’явлення вимоги про до-
строкове погашення облігацій, якщо збори власників облігацій відповідного випуску 
облігацій не прийняли рішення про відмову від такої вимоги, адміністратор:

1) негайно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на-
правляє вимогу про дострокове погашення облігацій емітенту, особам, які надають 
забезпечення за облігаціями;

2) у той самий день інформує через депозитарну систему України всіх власників 
облігацій відповідного випуску облігацій про пред’явлення вимоги;

3) вживає заходів до примусового стягнення заборгованості з емітента та/або 
осіб, які надають забезпечення за облігаціями, у тому числі заходів, передбачених 
частиною першою статті 121 цього Закону;

4) вживає інших заходів, спрямованих на захист прав та інтересів власників облі-
гацій, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, проспектом (рішенням про емісію), дого-
вором про призначення адміністратора.

7. У разі отримання вимоги власників облігацій про дострокове погашення об-
лігацій, якщо збори власників облігацій відповідного випуску не прийняли рішен-
ня про відмову від такої вимоги, строк погашення облігацій вважається таким, що 
настав, якщо проспектом (рішенням про емісію) не встановлений інший строк ви-
конання вимоги.

8. Проспектом (рішенням про емісію) облігацій або законом можуть бути передба-
чені додаткові наслідки настання дефолту.

Стаття 114. Призначення адміністратора
1. Емітент облігацій має право призначити адміністратора. За випуском облігацій 

може бути призначений лише один адміністратор.
Усі власники облігацій за домовленістю або збори власників облігацій мають пра-

во обрати адміністратора в разі:
1) невиконання емітентом свого обов’язку призначити адміністратора протягом 

строку, передбаченого законодавством або проспектом (рішенням про емісію);
2) настання дефолту (навіть якщо призначення адміністратора не передбачене 

проспектом (рішенням про емісію).
2. Після початку розміщення облігацій, якщо наявність адміністратора не була пе-

редбачена проспектом (рішенням про емісію), емітент може призначити адміністра-
тора та внести відповідні зміни до проспекту (рішення про емісію) за згодою всіх 
власників облігацій або зборів власників облігацій.

Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зві-
ту про результати емісії облігацій емітент має право за згодою всіх власників облі-
гацій або зборів власників облігацій припинити розпочаті процедури щодо призна-
чення адміністратора та внести відповідні зміни до проспекту (рішення про емісію).

3. Адміністратором може бути призначена або обрана юридична особа, яка від-
повідає таким вимогам:

1) фінансова установа, розмір капіталу якої відповідає вимогам щодо його розмі-
ру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку;

2) юридична особа, яка не є фінансовою установою, за умови відповідності ви-
могам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Адміністратором не може бути призначено:
1) емітента відповідного випуску;
2) особу, яка надає забезпечення за облігаціями відповідного випуску;
3) особу, уповноважену діяти від імені емітента облігацій відповідного випуску;
4) особу, пов’язану відносинами контролю з емітентом облігацій відповідного ви-

пуску, особою, яка надає забезпечення за облігаціями відповідного випуску, та/або 
інвестиційною фірмою, що здійснює андеррайтинг відповідного випуску та/або ді-
яльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання 
гарантії щодо відповідного випуску;

5) особу, в якій особи, зазначені у пунктах 1—4 цієї частини, сукупно прямо та/
або опосередковано володіють частками, паями або акціями, що відповідають екві-
валенту більше ніж 50 відсотків статутного (складеного) капіталу та/або голосів у ви-
щому органі управління;

6) особу, у якої наявний конфлікт інтересів та/або інші обставини, зазначені в час-
тині першій статті 119 цього Закону.

Обмеження, встановлені пунктами 3—6 цієї частини, не застосовуються до обран-
ня адміністратора зборами власників облігацій, призначення адміністратора за зго-
дою зборів або всіх власників облігацій.

5. Особа, призначена адміністратором, набуває повноважень адміністратора з ча-
су реєстрації проспекту (рішення про емісію) або відповідних змін до нього, якщо ін-
ше не встановлено цим Законом.

6. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, усі власники обліга-
цій за домовленістю або збори власників облігацій можуть самостійно обрати ад-
міністратора.

Емітент у такому разі зобов’язаний укласти з особою, обраною адміністратором, 
договір про призначення адміністратора протягом п’яти робочих днів з дати отри-
мання інформації щодо відповідної домовленості всіх власників облігацій або опри-
люднення протоколу з відповідним рішенням зборів власників облігацій у базі даних 
особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

У разі невиконання емітентом свого обов’язку щодо укладення договору про при-
значення адміністратора протягом вищезазначеного строку всі власники облігацій за 
домовленістю або збори власників облігацій можуть уповноважити одного або де-
кількох власників облігацій на укладення зазначеного договору з особою, обраною 
адміністратором. Таке рішення може прийматися зборами одночасно з рішенням про 
обрання адміністратора.

У разі укладення договору про призначення адміністратора уповноваженим влас-
ником (власниками) облігацій особа, призначена адміністратором, зобов’язана не 
пізніше наступного робочого дня направити інформацію про своє призначення всім 
власникам облігацій відповідного випуску облігацій через депозитарну систему Укра-
їни, повідомити емітента та оператора організованого ринку капіталу, на якому облі-
гації допущені до торгів, а також оприлюднити таку інформацію на веб-сайті адміні-
стратора, Центрального депозитарію цінних паперів та в базі даних особи, яка прова-
дить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків 
капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

У такому разі особа, призначена адміністратором, набуває повноважень адміні-
стратора з часу оприлюднення інформації про його призначення у базі даних особи, 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасни-
ків ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7. Емітент зобов’язаний протягом 20 робочих днів з дати укладення договору про 
призначення адміністратора, передбаченого частиною шостою цієї статті, подати на 
реєстрацію зміни до проспекту (рішення про емісію) щодо призначення адміністра-
тора у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку порядку.

Стаття 115. Припинення повноважень адміністратора
1. Повноваження адміністратора припиняються в разі:
1) відмови адміністратора від свого призначення;
2) усунення від виконання обов’язків адміністратора;
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3) встановлення судом, третейським судом, міжнародним комерційним арбітра-

жем або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невід-
повідності адміністратора вимогам, встановленим цим Законом та/або нормативно-
правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4) ліквідації юридичної особи, що є адміністратором;
5) скасування реєстрації випуску;
6) прийняття зборами власників облігацій рішення відповідно до частини третьої 

цієї статті;
7) в інших випадках, передбачених проспектом (рішенням про емісію) та/або за-

коном.
Повноваження адміністратора припиняються з дати реєстрації змін до проспекту 

(рішення про емісію) щодо припинення повноважень адміністратора, якщо інше не 
передбачено проспектом (рішенням про емісію).

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації змін до проспекту (рішення 
про емісію) емітент інформує всіх власників облігацій відповідного випуску обліга-
цій через депозитарну систему України про припинення повноважень адміністратора.

2. Адміністратор має право у будь-який час відмовитися від свого призначення, 
якщо заборона такої відмови не передбачена договором про призначення адміністра-
тора.

Адміністратор може за згодою емітента відкликати відмову від свого призначен-
ня до дати набрання чинності такою відмовою, якщо інше не передбачено договором 
про призначення адміністратора.

Адміністратор зобов’язаний направити інформацію про відмову від свого призна-
чення (відкликання такої відмови) в день такої відмови (відкликання) всім власникам 
облігацій відповідного випуску облігацій через депозитарну систему України, повідо-
мити емітента та оператора організованого ринку капіталу, на якому облігації допу-
щені до торгів, а також оприлюднити таку інформацію на веб-сайті адміністратора, 
Центрального депозитарію цінних паперів та в базі даних особи, яка провадить діяль-
ність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та 
професійних учасників організованих товарних ринків.

3. Збори власників облігацій можуть прийняти рішення про припинення повнова-
жень адміністратора:

1) у разі невиконання або неналежного виконання адміністратором своїх 
обов’язків;

2) у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків за іншим 
випуском облігацій та в інших випадках, передбачених проспектом (рішенням про 
емісію);

3) в інших випадках, передбачених проспектом (рішенням про емісію).
4. У разі виникнення конфлікту інтересів та/або інших обставин, зазначених у час-

тині першій статті 119 цього Закону, збори власників облігацій розглядають питання 
про відмову від усунення адміністратора від виконання обов’язків.

У разі якщо збори власників облігацій не прийняли рішення про відмову від усу-
нення адміністратора від виконання обов’язків, повноваження такого адміністрато-
ра припиняються.

5. У разі відмови адміністратора від свого призначення або усунення його від ви-
конання обов’язків така особа продовжує виконувати повноваження адміністратора 
до набуття повноважень новим адміністратором, але не довше трьох місяців з дати 
відмови від призначення або усунення від виконання обов’язків, якщо інше не перед-
бачено законом або договором про призначення адміністратора.

Не пізніше наступного робочого дня після закінчення вказаного строку емітент 
розміщує інформацію про припинення повноважень адміністратора у базі даних осо-
би, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учас-
ників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6. У разі припинення особи шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення 
її повноваження адміністратора переходять до правонаступника. У такому разі емі-
тент зобов’язаний внести відповідні зміни до проспекту (рішення про емісію). При 
поділі повноваження адміністратора можуть перейти лише до одного правонаступ-
ника.

У разі припинення особи шляхом ліквідації її повноваження адміністратора припи-
няються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

7. У разі припинення повноважень адміністратора емітент зобов’язаний призначи-
ти нового адміністратора та внести відповідні зміни до проспекту (рішення про емі-
сію), якщо інші строки не встановлені проспектом (рішенням про емісію):

1) протягом одного місяця з дати припинення повноважень — у разі якщо з цією 
метою не вимагається здійснення процедур публічних закупівель;

2) протягом трьох місяців з дати припинення повноважень адміністратора — у ра-
зі якщо з цією метою вимагається здійснення процедур публічних закупівель.

8. Якщо емітент не виконує свого обов’язку щодо внесення змін до інформації 
про адміністратора в проспекті (рішенні про емісію), інформація про припинення по-
вноважень адміністратора та призначення нового адміністратора розміщується у ба-
зі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товар-
них ринків, особою, чиї повноваження припинилися, або особою, призначеною адмі-
ністратором, протягом п’яти робочих днів з дня, коли мали бути внесені зміни до ін-
формації про адміністратора в проспект (рішення про емісію).

9. У разі неопублікування інформації, передбаченої частинами п’ятою та восьмою 
цієї статті, таку публікацію протягом п’яти робочих днів з дня, коли відповідна ін-
формація мала бути опублікована, здійснює Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку.

10. У разі скасування реєстрації випуску облігацій одночасно припиняються по-
вноваження адміністратора.

У разі якщо скасування реєстрації випуску облігацій втратило юридичну силу та на 
момент такого скасування за випуском облігацій був призначений адміністратор (або 
в емітента існував обов’язок щодо його призначення), емітент зобов’язаний призна-
чити нового адміністратора відповідно до частини сьомої цієї статті.

Стаття 116. Договір про призначення адміністратора
1. Емітент та особа, яка призначається адміністратором, укладають договір про 

призначення адміністратора, за яким відповідна особа зобов’язується надавати по-
слуги адміністратора на користь власників облігацій, а емітент зобов’язується опла-
чувати такі послуги, покривати та відшкодовувати витрати у зв’язку з виконанням ад-
міністратором своїх обов’язків та виконувати інші обов’язки, передбачені договором.

2. У випадку, передбаченому частиною шостою статті 114 цього Закону, оплата 
послуг адміністратора та відшкодування його витрат можуть здійснюватися відпо-
відно до умов договору про призначення адміністратора з іншою особою, уповнова-
женою зборами власників облігацій на укладення такого договору з особою, обра-
ною адміністратором.

Особа, яка здійснила оплату послуг адміністратора та відшкодування його витрат, 
має право на відшкодування своїх витрат емітентом у розумному розмірі. У разі як-
що сума, надана такою особою, не була в повному обсязі використана, адміністратор 
зобов’язаний повернути її залишок такій особі.

3. З дати початку розміщення облігацій договір про призначення адміністратора 
не може бути розірваний емітентом та/або адміністратором без згоди зборів власни-
ків облігацій, крім випадків, передбачених законом.

Умови договору про призначення адміністратора, які обмежують права адміні-
стратора та/або звільняють його від виконання обов’язків, передбачених законом, 
проспектом (рішенням про емісію) та рішеннями зборів власників облігацій, є ні-
кчемними, якщо інше не передбачено законом.

4. Інформація про адміністратора, його права та обов’язки розкривається у про-
спекті (рішенні про емісію) згідно з вимогами, встановленими Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

5. У договорі про призначення адміністратора обов’язково зазначаються умови 
та порядок притягнення адміністратора до відповідальності за невиконання чи нена-
лежне виконання ним своїх обов’язків, а також обсяг такої відповідальності.

Стаття 117. Винагорода адміністратора
1. Оплата послуг та відшкодування витрат адміністратора здійснюються емітентом 

на підставі договору про призначення адміністратора, якщо інше не передбачено до-
говором та проспектом (рішенням про емісію), крім випадку, передбаченого части-
ною другою статті 116 цього Закону.

Оплата послуг та відшкодування витрат адміністратора включають:
1) оплату послуг адміністратора;
2) відшкодування витрат на оплату послуг Центрального депозитарію цінних па-

перів з організації проведення зборів власників облігацій, засідання власників облі-
гацій, інших послуг відповідно до законодавства;

3) відшкодування витрат, пов’язаних із примусовим зверненням стягнення для 
погашення заборгованості емітента, особи, яка надає забезпечення за облігаціями;

4) інші винагороди та витрати згідно з проспектом (рішенням про емісію), до-
говором про призначення адміністратора та рішеннями зборів власників облігацій.

2. Адміністратор має право не виконувати будь-які свої обов’язки до оплати по-
слуг, належного (за обґрунтованою оцінкою адміністратора) відшкодування його ви-
трат або надання задовільного для нього зобов’язання відшкодувати такі витрати. У 
такому разі адміністратор зобов’язаний поінформувати через депозитарну систему 
України емітента та всіх власників облігацій відповідного випуску про такі обставини.

Положення цієї частини не застосовуються до надання адміністратором інформа-
ції про розмір оплати його послуг та розмір його витрат, які потребують відшкодуван-
ня. Адміністратор надає таку інформацію безкоштовно.

Стаття 118. Права та обов’язки адміністратора
1. Права та обов’язки адміністратора визначаються законом, проспектом (рішен-

ням про емісію), рішеннями зборів власників облігацій та договором про призначен-
ня адміністратора.

2. Адміністратор зобов’язаний:
1) надавати повідомлення, передбачені цим Законом;

2) на вимогу будь-якого власника облігацій забезпечувати йому в розумний строк 
та спосіб доступ до копій документів та інформації, безпосередньо пов’язаних з на-
данням адміністратором своїх послуг;

3) на запит будь-якого власника облігацій надавати підтвердження наявності або 
відсутності в адміністратора конфлікту інтересів;

4) укласти договір з Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до за-
конодавства;

5) забезпечувати перерахування на рахунок Центрального депозитарію цінних па-
перів, відкритий у Національному банку України, коштів, отриманих у процесі стяг-
нення заборгованості з емітента облігацій та/або особи, яка надає забезпечення за 
облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, з метою подальшого пере-
рахування таких коштів згідно з вимогами законодавства.

3. Для виконання своїх обов’язків адміністратор має право:
1) брати участь у підготовці правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань 

за облігаціями та/або змін до них (до реєстрації проспекту (рішення про емісію) та-
ке право надається особі, призначеній адміністратором відповідно до договору про 
призначення адміністратора);

2) від свого імені та виключно в інтересах власників облігацій звертатися до су-
ду та представляти в суді інтереси власників облігацій у випадках, передбачених цим 
Законом;

3) від свого імені та виключно в інтересах власників облігацій брати участь у про-
вадженнях у справах про банкрутство емітента та осіб, які надають забезпечення за 
облігаціями, у випадках, передбачених цим Законом;

4) перевіряти дотримання емітентом та особами, які надають забезпечення за об-
лігаціями, своїх обов’язків (зокрема, вимагати необхідні документи та інформацію, 
перевіряти дотримання основних фінансових умов облігацій, нормативів);

5) надавати згоду на внесення емітентом змін до проспекту (рішення про емісію 
цінних паперів) та правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаці-
ями у випадках, передбачених цим Законом;

6) здійснювати повноваження, надані йому рішеннями зборів власників облігацій.
4. Емітент, особи, які надають забезпечення за облігаціями, суб’єкт аудиторської 

діяльності, який надає послуги аудиту фінансової звітності емітенту та таким особам, 
власники облігацій зобов’язані на запит надавати адміністратору інформацію, необ-
хідну йому для виконання своїх обов’язків.

5. Адміністратор зобов’язаний добросовісно діяти в інтересах всіх власників облі-
гацій відповідного випуску.

6. Адміністратор діє від свого імені в інтересах власників облігацій на підставі до-
говору про призначення адміністратора. Адміністратор діє без довіреності.

У всіх правочинах, вчинених адміністратором, та документах, що видаються адмі-
ністратором у ході виконання ним своїх обов’язків та/або реалізації ним своїх прав, 
має зазначатися, що він є адміністратором.

У разі призначення адміністратор погоджує правочини щодо забезпечення вико-
нання зобов’язань за облігаціями і є стороною кожного з договорів щодо забезпе-
чення виконання зобов’язань за облігаціями.

Новий адміністратор є правонаступником адміністратора, повноваження якого 
припинилися, за кожним з правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за 
облігаціями без необхідності вчинення будь-яких інших правочинів з цією метою.

7. У разі покладення на адміністратора певних обов’язків та/або надання йому пев-
них прав зборами власників облігацій жоден з власників облігацій не може реалізо-
вувати відповідні права в індивідуальному порядку, крім випадків, передбачених за-
коном та/або рішеннями зборів.

Стаття 119. Конфлікт інтересів та відповідальність адміністратора
1. Адміністратор, якому стало відомо про наявність або можливість виникнення 

конфлікту між його інтересами та інтересами власників облігацій (далі — конфлікт 
інтересів) або про інші обставини, через які адміністратор не може або в майбут-
ньому не зможе виконувати свої обов’язки (зокрема у зв’язку з порушенням прова-
дження у справі про банкрутство або ліквідацією), зобов’язаний повідомити про та-
кий конфлікт інтересів та/або обставини всім власникам облігацій через депозитар-
ну систему України та емітенту.

Конфлікт інтересів вважається наявним, якщо:
1) адміністратор є особою, пов’язаною відносинами контролю з емітентом та/або 

особою, яка надає забезпечення за облігаціями;
2) адміністратор є особою, в якій особи, зазначені у пункті 1 цієї частини, сукуп-

но прямо та/або опосередковано володіють частками, паями або акціями, що відпо-
відає еквіваленту більш як 50 відсотків статутного (складеного) капіталу та/або голо-
сів у вищому органі управління;

3) адміністратор самостійно або в сукупності з особами, пов’язаними відносина-
ми контролю з ним, є власником (власниками) 5 відсотків або більшої кількості об-
лігацій відповідного випуску;

4) адміністратор надав забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями, що-
до яких він є адміністратором.

До призначення (обрання) особи адміністратором вона зобов’язана повідомити 
емітента (а в разі обрання — власників облігацій) про наявність або можливість ви-
никнення конфлікту інтересів.

2. Адміністратор несе відповідальність перед власниками облігацій за невиконан-
ня або неналежне виконання своїх обов’язків. Розмір відповідальності адміністра-
тора обмежується десятикратним розміром річної оплати його послуг за договором 
про призначення адміністратора.

Обмеження розміру відповідальності адміністратора, передбачене абзацом пер-
шим цієї частини, не застосовується в разі умисного невиконання (умисного нена-
лежного виконання) адміністратором своїх обов’язків або грубої необережності.

Стаття 120. Дії адміністратора щодо захисту прав та інтересів власників облігацій
1. Для захисту прав та інтересів власників облігацій з урахуванням особливостей, 

встановлених цим Законом, адміністратор має право від свого імені й виключно в ін-
тересах власників облігацій вчиняти такі дії:

1) виступати стороною у спорах про захист прав та інтересів власників обліга-
цій або третьою особою в інших спорах, вирішення яких може вплинути на права 
та обов’язки власників облігацій, в порядку адміністративного, цивільного, госпо-
дарського судочинства, а також у третейському суді або міжнародному комерцій-
ному арбітражі;

2) виступати цивільним позивачем у кримінальних провадженнях;
3) виступати потерпілим у кримінальних провадженнях;
4) виступати стягувачем у виконавчих провадженнях;
5) виступати кредитором у провадженнях у справах про банкрутство боржника, 

який є емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення за облігаціями (далі 
разом — боржник, який має зобов’язання за облігаціями);

6) виступати кредитором у процедурі ліквідації банку, який є емітентом облігацій 
або особою, яка надає забезпечення за облігаціями (далі разом — банк, який має 
зобов’язання за облігаціями).

Стаття 121.  Особливості вчинення адміністратором дій та правочинів щодо захис-
ту прав та інтересів власників облігацій

1. У разі отримання заяви власників облігацій про пред’явлення вимоги про до-
строкове погашення облігацій у порядку, передбаченому цим Законом, адміністратор 
виключно в інтересах власників облігацій вчиняє такі дії:

1) подає від свого імені позови та виступає від свого імені учасником у справах 
про захист прав та інтересів власників облігацій в порядку адміністративного, госпо-
дарського судочинства, а також у третейському суді або міжнародному комерційно-
му арбітражі;

2) подає від свого імені цивільні позови у кримінальному провадженні та виступає 
учасником у кримінальному провадженні;

3) подає від свого імені заяви про залучення його до кримінального провадження 
як потерпілого та виступає стороною у кримінальному провадженні;

4) подає від свого імені заяви про відкриття провадження у справі про банкрут-
ство боржника, який має зобов’язання за облігаціями, заявляє грошові вимоги, ви-
ступає стороною у таких справах про банкрутство;

5) голосує від свого імені на комітеті кредиторів з питань визнання боржника, 
який має зобов’язання за облігаціями, банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

6) подає від свого імені заяви про відкриття виконавчого провадження щодо при-
мусового виконання рішення та виступає стороною у виконавчому провадженні;

7) заявляє від свого імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб свої вимоги 
до банку, який має зобов’язання за облігаціями, після початку процедури ліквідації.

2. Адміністратор вчиняє такі дії або правочини виключно в інтересах власників об-
лігацій за умови надання згоди зборами власників облігацій у порядку, передбачено-
му цим Законом, або згоди всіх власників облігацій:

1) відмовляється від позову, зменшує розмір позовних вимог, змінює предмет по-
зову, укладає мирову угоду, відмовляється від апеляційної або касаційної скарги у 
спорі про захист прав та інтересів власників облігацій в порядку адміністративного, 
цивільного, господарського судочинства, укладає мирову угоду, відмовляється від 
позову або вимог, припиняє третейський або арбітражний розгляд у разі розгляду 
спору в третейському суді або в міжнародному комерційному арбітражі;

2) відмовляється від обвинувачення, апеляційної чи касаційної скарги, цивільного 
позову в кримінальному провадженні;

3) досягає примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу та укладає 
угоду про примирення на будь-якій стадії кримінального провадження;

4) схвалює від свого імені план санації боржника, який має зобов’язання за облі-
гаціями, до відкриття провадження у справі про банкрутство;

5) голосує від свого імені на зборах кредиторів з питань схвалення плану санації 
боржника, який має зобов’язання за облігаціями, до відкриття провадження у спра-
ві про банкрутство, звернення до господарського суду з клопотанням введення про-
цедури санації і затвердження плану санації, схвалення плану санації боржника, який 
має зобов’язання за облігаціями, та схвалення внесення змін до такого плану.

Рішення зборів власників облігацій щодо питань, передбачених цією частиною, 
приймається більшістю у три чверті голосів власників облігацій відповідного випус-

ку, які беруть участь у голосуванні щодо питань порядку денного зборів власників об-
лігацій, що вважаються правомочними приймати рішення.

3. Адміністратор без необхідності отримання окремої вимоги власників облігацій 
та/або рішення зборів власників облігацій зобов’язаний вчиняти будь-які інші необ-
хідні процесуальні дії та подавати будь-які інші необхідні процесуальні документи, 
передбачені законодавством, виключно в інтересах власників облігацій, які необхід-
ні для захисту прав та інтересів власників облігацій під час судового процесу в по-
рядку адміністративного, цивільного, господарського, кримінального судочинства, 
виконавчого провадження, розгляду спору в третейському суді або в міжнародному 
комерційному арбітражі, процедури відновлення платоспроможності та банкрутства 
боржника, який має зобов’язання за облігаціями, процедури тимчасової адміністра-
ції та ліквідації банку, який має зобов’язання за облігаціями.

4. У разі якщо адміністратор протягом розумного строку після отримання відпо-
відних інструкцій від власників облігацій та належного (за оцінкою адміністратора) 
покриття його витрат не вчиняє будь-яких дій або правочинів, зазначених у части-
нах першій — третій цієї статті, будь-який власник облігацій може звернутися до ад-
міністратора з письмовою вимогою про негайне вчинення таких дій або правочинів.

5. Якщо протягом трьох робочих днів з дати отримання письмової вимоги від 
власника облігацій адміністратор не вчиняє необхідних дій або правочинів відповід-
но до інструкцій власників облігацій, не надає жодних пояснень у відповідь на пись-
мову вимогу власника облігацій, відмовляється вчиняти необхідні дії або правочини 
відповідно до інструкцій власників облігацій або повідомляє про намір вчинити такі 
дії або правочини у строк, що може призвести до неможливості захисту прав та інтер-
есів власників облігацій або значно ускладнить таку можливість, кожний власник об-
лігацій має право самостійно вчинити зазначені дії або правочини від свого імені для 
захисту своїх прав і інтересів у порядку, встановленому законодавством, незважаю-
чи на наявність арбітражної або третейської угоди між емітентом та/або особами, які 
надають забезпечення за облігаціями, та адміністратором.

6. У разі якщо адміністратор не отримав заяви власників облігацій про 
пред’явлення вимоги про дострокове погашення облігацій та невчинення відповід-
них дій або правочинів стосовно емітента та/або особи, яка надає забезпечення за 
облігаціями, що може призвести до неможливості захисту прав та інтересів влас-
ників облігацій або значно ускладнить таку можливість, адміністратор зобов’язаний 
завчасно (у строки, достатні для того, щоб надати можливість власникам облігацій 
вжити заходів для захисту своїх прав та інтересів) повідомити про зазначені обста-
вини власників облігацій.

7. Якщо адміністратор відсутній, кожний власник облігацій здійснює захист своїх 
прав та інтересів самостійно або колективно з іншими власниками.

8. Незважаючи на будь-які положення проспекту (рішення про емісію) про інше, 
для вчинення будь-яких дій або правочинів, зазначених у частинах першій — третій 
цієї статті, не вимагається перерахування облігацій будь-яким із власників облігацій 
зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента. Таке перера-
хування повинно здійснюватися лише в разі, якщо відповідні облігації будуть пога-
шені негайно після перерахування.

Стаття 122.  Особливості розподілу коштів між власниками облігацій за участю  
адміністратора

1. Будь-які кошти, які підлягають виплаті за участю адміністратора у процесі стяг-
нення заборгованості з емітента облігацій (крім іпотечних облігацій, якщо проспек-
том (рішенням про емісію) та/або договором про управління іпотечним покриттям не 
передбачений інший порядок виплати) та/або особи, яка надає забезпечення за об-
лігаціями, або в процедурі їх банкрутства чи припинення, зараховуються на рахунок 
Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України.

2. Кошти, зазначені у частині першій цієї статті, переказуються Центральним де-
позитарієм цінних паперів після отримання відповідних розпоряджень та документів 
адміністратора у такій черговості:

1) у першу чергу переказуються кошти, належні до сплати особі (особам), яка 
покрила (які покрили) витрати адміністратора на здійснення дій та правочинів, 
пов’язаних із захистом прав та інтересів власників облігацій під час судового проце-
су, виконавчого провадження, процедури відновлення платоспроможності, банкрут-
ства, ліквідації емітента та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, у межах 
фактично здійснених витрат, але не більше суми, наданої такою особою (особами);

2) у другу чергу переказуються кошти для розподілу між всіма власниками облі-
гацій пропорційно до номінальної вартості непогашених облігацій кожного власника.

3. Жоден з власників облігацій не може отримувати переважного ставлення від 
адміністратора.

Стаття 123.  Функції депозитарних установ та Центрального депозитарію цінних 
паперів

1. З метою забезпечення проведення зборів власників облігацій, підбиття підсум-
ків голосування на них, виплати коштів, отриманих у процесі стягнення заборгова-
ності з емітента облігацій та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, в про-
цедурі їх банкрутства або ліквідації, а також в інших випадках, передбачених законо-
давством, депозитарні установи та Центральний депозитарій цінних паперів:

1) забезпечують у порядку та спосіб, передбачені договором про обслуговування 
рахунка в цінних паперах та депозитарним договором, передачу інформації та доку-
ментів від особи, відповідальної за проведення зборів, власникам облігацій (у тому 
числі повідомлення про проведення зборів, остаточного порядку денного зборів, ін-
формації про проведення засідання зборів, протоколу зборів) та від власників облі-
гацій особі, відповідальній за проведення зборів (у тому числі інформації про обліга-
ції, які не дають їх власникам права голосу на зборах);

2) отримують у порядку та спосіб, передбачені договором про обслуговування 
рахунка в цінних паперах та депозитарним договором, інформацію про голосуван-
ня власників облігацій з питань порядку денного зборів для її подальшого передання 
особі, відповідальній за проведення зборів;

3) здійснюють інші функції, передбачені законодавством.
2. Крім функцій, передбачених частиною першою цієї статті, депозитарна уста-

нова:
1) при голосуванні власником облігацій з питань порядку денного зборів власни-

ків облігацій отримує від нього письмове запевнення в тому, що він не є особою, за-
значеною у пунктах 1—5 частини третьої статті 111 цього Закону, або інформацію 
про належність до таких осіб;

2) направляє подану власниками облігацій інформацію про голосування з питань 
порядку денного зборів та інформацію, передбачену пунктом 1 цієї частини, Цен-
тральному депозитарію цінних паперів;

3) встановлює обмеження у розпорядженні облігаціями, власник яких подав ви-
могу про проведення зборів власників облігацій;

4) скасовує обмеження у розпорядженні облігаціями після отримання від Цен-
трального депозитарію цінних паперів повідомлення про завершення голосування з 
питань порядку денного зборів власників облігацій.

3. Особи, які мають право ініціювати проведення зборів власників облігацій, мо-
жуть звернутися з такою метою до Центрального депозитарію цінних паперів, в тому 
числі через депозитарну установу, у таких випадках:

1) особа, відповідальна за проведення зборів, не виконує своїх обов’язків з про-
ведення зборів, підбиття підсумків голосування на них, оформлення та опублікуван-
ня протоколу;

2) емітент не виконує свого обов’язку щодо призначення адміністратора;
3) особи, відповідальні за проведення зборів, не досягли у розумний строк домов-

леності щодо проведення зборів власників облігацій декількох випусків.
У разі звернення особи, яка має право ініціювати проведення зборів власників об-

лігацій, до Центрального депозитарію цінних паперів, він є особою, відповідальною 
за проведення зборів власників облігацій, та здійснює проведення таких зборів, під-
биття підсумків голосування на них, оформлення та опублікування протоколу в по-
рядку, встановленому законодавством.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлюва-
ти вимоги до порядку надання послуг особою, відповідальною за проведення збо-
рів власників облігацій.

Розділ IX  
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ 

РИНКАХ
Стаття 124. Розкриття регульованої інформації
1. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісі-

єю з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в базі даних 
особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, 
крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

2. Якщо інше не передбачено законодавством, регульована інформація також 
розкривається шляхом:

1) розміщення її на власному веб-сайті учасника ринків капіталу та/або професій-
ного учасника організованих товарних ринків;

2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана самостійно 

забезпечити існування та функціонування щонайменше однієї системи, що створить 
умови для безпосереднього та прямого подання регульованої інформації до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники ринків капіталу та професійні учасники організованих товарних рин-
ків зобов’язані розкривати регульовану інформацію відповідно до вимог, в обсязі та 
строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники ринків капіталу (крім інвесторів у фінансові інструменти) та професійні 
учасники організованих товарних ринків зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник 
ринків капіталу не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до ін-
формації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті.
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ДОКУМЕНТИ
Додаткові вимоги до розкриття регульованої інформації емітентами, цінні папери 

яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, встановлюються Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, 
пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, подається емітенту цінних паперів 
власником таких акцій у строки, порядку та за формою, встановлені Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких 
становить 5 і більше відсотків акцій, подається емітенту цінних паперів Центральним 
депозитарієм цінних паперів на запит емітента у строки, порядку та за формою, що 
встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Така інформація обов’язково має містити відомості про розмір пакета такого 
власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому влас-
нику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, 
коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-
ємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента) або коду/но-
мера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчен-
ня місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи — нерезидента).

Інформація, зазначена в абзацах першому і другому цієї частини, оприлюднюєть-
ся емітентом у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку порядку.

4. Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариства-
ми (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна 
пропозиція) виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Приватне акціонерне товариство (крім товариства, яке здійснювало публічну 
пропозицію цінних паперів, та/або товариства, яке є підприємством, що становить 
суспільний інтерес, та/або товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосеред-
ковано належать державі), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано на-
лежать одній особі, не розкриває регульовану інформацію, якщо інше не встановле-
но його статутом.

У такому разі приватне акціонерне товариство повинно розкривати свою структу-
ру власності юридичної особи.

6. Вимоги цього Закону щодо розкриття регульованої інформації також застосо-
вуються до особи, яка надає забезпечення.

Стаття 125. Мова розкриття регульованої інформації
1. Регульована інформація розкривається емітентом (крім іноземних емітентів) 

щонайменше державною мовою України.
Регульована інформація розкривається іноземним емітентом відповідно до ви-

мог, встановлених статтею 140 цього Закону.
2. Акціонери або фізичні чи юридичні особи, передбачені статтею 641 Закону 

України «Про акціонерні товариства», мають право надавати інформацію емітенту та 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку державною мовою Украї-
ни або англійською мовою.

3. Інформація розкривається професійними учасниками та саморегулівними ор-
ганізаціями професійних учасників ринків капіталу щонайменше державною мовою 
України.

Стаття 126. Регулярна інформація про емітента
1. Регулярна інформація про емітента — це річна та проміжна звітна інформація 

про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі шляхом подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календар-
ний рік.

Перший звітний період емітента може бути меншим за 12 місяців та обчислюєть-
ся для емітентів (крім іноземних) з дня державної реєстрації такого емітента як юри-
дичної особи до 31 грудня звітного року включно.

3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;
3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), на-

явність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на регульованому фондово-
му ринку;

5) річну фінансову звітність, перевірену суб’єктом аудиторської діяльності. При 
цьому якщо відповідно до законодавства емітент зобов’язаний складати консолідо-
вану фінансову звітність, річна фінансова звітність повинна містити консолідовану 
фінансову звітність, перевірену суб’єктом аудиторської діяльності, та окремо власну 
фінансову звітність, перевірену суб’єктом аудиторської діяльності;

6) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення таких пра-
вочинів;

7) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заін-
тересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

8) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорів-
нює пороговому значенню пакета акцій;

9) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумар-
на кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значен-
ню пакета акцій;

10) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, 
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав 
за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

11) звіт керівництва;
12) твердження щодо річної інформації — офіційну позицію осіб, які здійснюють 

управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскіль-
ки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтер-
ського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», містить достовірну та об’єктивну інформацію про стан акти-
вів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які пе-
ребувають під контролем емітента, у рамках консолідованої фінансової звітності, а 
також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об’єктивну інформацію про 
розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які 
перебувають під контролем емітента, у рамках консолідованої звітності разом з опи-
сом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі гос-
подарської діяльності;

13) звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

14) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
15) інформацію про структуру капіталу, із зазначенням типів і класів акцій, а та-

кож прав та обов’язків акціонерів (учасників);
16) інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, у то-

му числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів зго-
ди на відчуження таких цінних паперів;

17) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів 
(крім акцій) такого емітента, а щодо акцій — у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента;

18) наявну в емітента інформацію про корпоративні договори, укладені акціонера-
ми (учасниками) такого емітента;

19) інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

20) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути випла-
чені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

21) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосую-
чих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, пра-
во голосу за якими за результатами обмеження такого права передано іншій особі;

22) інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 
звітному періоді;

23) інформацію про придбання емітентом власних акцій;
24) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних під-

розділів емітента.
Емітент має право додатково розкривати інші відомості у річній інформації.
Річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її 

розкриття відповідно до вимог цього Закону.
4. Річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає роз-

криттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, крім звіту про 
платежі на користь держави, який підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 черв-
ня року, наступного за звітним.

Річна інформація про емітента розміщується на офіційному веб-сайті емітента та 
є загальнодоступною протягом не менш як 10 років після її розкриття.

5. Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квар-
тал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня 
кварталу.

Проміжна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;
3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
5) проміжну фінансову звітність разом із звітом про огляд проміжної фінансо-

вої інформації;
6) проміжний звіт керівництва;

7) твердження щодо проміжної інформації — офіційну позицію осіб, які здійсню-
ють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова 
звітність, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить досто-
вірну та об’єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки 
та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, у рам-
ках консолідованої фінансової звітності, що проміжний звіт керівництва містить до-
стовірну та об’єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої 
статті 127 цього Закону;

8) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
9) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством право-
чинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

10) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосую-
чих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, пра-
во голосу за якими за результатами обмеження такого права передано іншій особі.

Емітент має право розкривати додатково інші відомості у проміжній інформації.
6. У разі якщо емітент згідно із законодавством зобов’язаний складати фінансо-

ву звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, проміжна фі-
нансова звітність емітента складається відповідно до таких стандартів.

У разі якщо емітент згідно із законодавством зобов’язаний складати окрему влас-
ну фінансову звітність відповідно до національних стандартів фінансової звітності 
та не зобов’язаний складати консолідовану фінансову звітність, проміжна фінансо-
ва звітність повинна містити принаймні баланс, стислий звіт про прибутки і збитки та 
примітки до зазначених звітів. Під час складання балансу та стислого звіту про при-
бутки і збитки емітент повинен додержуватися принципів, встановлених для підго-
товки річної фінансової звітності.

У разі якщо проміжну фінансову звітність перевірено суб’єктом аудиторської ді-
яльності, відповідні документи суб’єкта аудиторської діяльності у повному обсязі ма-
ють бути включені до такої звітності. Якщо проміжну фінансову звітність не переві-
рено суб’єктом аудиторської діяльності, емітент повинен про це окремо зазначити у 
своїй проміжній фінансовій інформації.

Особливості проміжної фінансової звітності емітентів, які ведуть бухгалтерський 
облік та складають фінансову звітність відповідно до національних стандартів, вста-
новлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за пого-
дженням з Міністерством фінансів України.

7. Проміжна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає 
розкриттю емітентом не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, 
крім проміжної консолідованої фінансової звітності, яка підлягає розкриттю не пізні-
ше останнього числа другого місяця, наступного за звітним.

Проміжна інформація про емітента розміщується на офіційному веб-сайті емітен-
та та є загальнодоступною протягом не менш як 10 років після її розкриття.

8. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної 
та проміжної) та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлю-
ються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що вживає захо-
дів для розкриття зазначеної інформації.

9. Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені 
до торгів на регульованому фондовому ринку, зобов’язані кожного року не пізніше 
31 січня оприлюднювати на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить ді-
яльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіта-
лу та професійних учасників організованих товарних ринків, календарний план роз-
міщення регулярної інформації (у тому числі документів та повідомлень, оприлюд-
нення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформа-
ції) (далі — календарний план). Оприлюднення відповідно до законодавства інших 
документів та повідомлень, у тому числі особливої інформації, здійснюється емітен-
тами без попереднього зазначення інформації про такі оприлюднення у календар-
ному плані.

Порядок і форма розкриття календарного плану, додаткові вимоги його змісту 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропо-
зицію та/або акції якого допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, а та-
кож товариство, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, зобов’язані 
розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.

Публічне акціонерне товариство (крім товариства, яке є підприємством, що ста-
новить суспільний інтерес), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, 
зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог час-
тини п’ятої цієї статті.

Емітент, щодо інших цінних паперів (крім акцій) якого здійснено публічну про-
позицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на регульованому фондово-
му ринку, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім 
вимог пунктів 6—10 та 21 частини третьої та пунктів 9, 10 частини п’ятої цієї статті.

Приватне акціонерне товариство (крім тих, які є підприємствами, що становлять 
суспільний інтерес) зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї 
статті, крім вимог пунктів 6, 7, 9, 13 і 20 частини третьої та частини п’ятої цієї статті. 
Аудиторський звіт для такого підприємства розкривається у разі проведення аудиту.

Пункт 5 частини третьої цієї статті не застосовується до приватного акціонерного то-
вариства (крім такого, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім 
акцій) та/або товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес) у части-
ні перевірки суб’єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності.

Емітент, який не є акціонерним товариством та який не здійснював публічну про-
позицію інших цінних паперів (крім акцій), цінні папери якого не допущені до тор-
гів на регульованому фондовому ринку, зобов’язаний розкривати інформацію від-
повідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6—21 частини третьої та частини 
п’ятої цієї статті.

Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації України;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик.
Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спіль-

ного інвестування встановлюються законодавством.
11. Відповідальність за повноту розкриття інформації, передбаченої цією статтею, 

несе емітент та/або особа, яка здійснює управлінські функції в ньому.
Стаття 127. Звіт керівництва
1. Річний звіт керівництва, що включається до річної інформації про емітента від-

повідно до статті 126 цього Закону, повинен містити достовірний огляд розвитку емі-
тента та його діяльності за звітний період, у тому числі з описом ризиків та невизна-
ченостей, з якими стикається емітент у процесі господарської діяльності.

Річний звіт керівництва складається відповідно до вимог Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

2. Річний звіт керівництва повинен містити такі відомості:
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2) інформацію про розвиток емітента;
3) інформацію про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів 

щодо деривативних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його акти-
вів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інфор-
мацію про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у то-
му числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування;

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління.
3. Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління скла-

дається відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринку фінансових послуг».

Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління скла-
дається відповідно до вимог цього Закону.

Звіт про корпоративне управління повинен містити такі відомості:
1) одне з таких посилань на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, 

об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емі-
тент добровільно вирішив застосовувати;

в) всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану по-
над визначені законодавством вимоги.

У разі посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпункті 
«а» або «б» цього пункту, емітент також надає посилання на текст відповідного ко-
дексу у публічному доступі. У разі посилання на інформацію, зазначену у підпунк-
ті «в» цього пункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управ-
ління;

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративно-
го управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень 
кодексу корпоративного управління, передбаченого підпунктом «а» або «б» пункту 
1 цієї частини. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення ко-
дексу корпоративного управління, зазначеного в підпункті «а» або «б» пункту 1 цієї 
частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний 
опис прийнятих на таких зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за 
наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання 
та загальний опис прийнятих рішень;

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ри-
зиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета ак-
цій емітента;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
Емітент зобов’язаний залучати суб’єкта аудиторської діяльності, який повинен ви-

словити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5—9 цієї частини, а та-
кож перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1—4 цієї частини. Така інформа-
ція включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вимоги цьо-
го абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є під-
приємствами, що становлять суспільний інтерес.

4. Проміжний звіт керівництва повинен містити щонайменше вказівки на важли-
ві події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову 
звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

Стаття 128. Особлива інформація про емітента
1. Особлива інформація про емітента — це інформація, до якої належать відо-

мості про:
1) рішення емітента про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсо-

тків статутного капіталу;
2) рішення про викуп емітентом власних акцій, крім акцій корпоративних інвести-

ційних фондів інтервального та відкритого типу;
3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
4) факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульовано-

му фондовому ринку;
5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про 

попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 
та обставини, існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;
8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає біль-

шим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосую-

чими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за таки-
ми акціями стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета ак-
цій. У разі зміни осіб, передбаченої цим пунктом, особи, які ведуть облік прав влас-
ності на зазначені фінансові інструменти, зобов’язані надавати емітенту інформа-
цію на його запит;

11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
13) відкриття провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих 

посадовою особою такого емітента;
14) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, постановлення 

ухвали про його санацію;
15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство 

емітента;
16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;
18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами йо-

го збільшення або зменшення;
19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, які діють спільно) з ура-

хуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного 
пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 
12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), коду/номера з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцево-
го органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи — нерезидента) власника (власників);

20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, які діють спільно) з ура-
хуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контр-
ольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій 
за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (влас-
ників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), коду/
номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвід-
чення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи — нерезидента) власника (власників);

21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, які діють спільно) з ура-
хуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 
контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання 
акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власни-
ка (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), 
коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного по-
свідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи — нерезидента) власника (власників);

22) призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облі-
гацій;

23) дефолт;
24) запровадження тимчасової адміністрації;
25) порушення будь-якого обов’язку емітента облігацій або особи, яка надає за-

безпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних 
паперів), або неможливість його виконання;

26) припинення особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або зміну складу 
осіб, які надають забезпечення за облігаціями;

27) прийняття рішення про виплату дивідендів;
28) зміну типу акціонерного товариства;
29) зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінни-

ми паперами у зв’язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких дери-
вативних цінних паперів;

30) зміну прав за борговими цінними паперами.
2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та до-

даткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додат-
кові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів для 
її розкриття.

4. Публічне акціонерне товариство та товариство, яке є підприємством, що стано-
вить суспільний інтерес, та є емітентом, зобов’язані розкривати інформацію відпо-
відно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 22, 25 та 26 частини першої цієї стат-
ті. У разі здійснення емісії облігацій публічним акціонерним товариством або това-
риством, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, воно зобов’язане 
додатково розкривати інформацію відповідно до пунктів 22, 25 та 26 частини пер-
шої цієї статті.

Приватне акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно 
до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 3, 9,10, 16—18, 20—26 та 29 частини першої 
цієї статті. Для приватних акціонерних товариств пороговим значенням пакета акцій 
є 10 відсотків його голосуючих акцій. У разі здійснення приватним акціонерним това-
риством емісії облігацій воно зобов’язане додатково розкривати інформацію відпо-
відно до пунктів 22, 25, 26 та 30 частини першої цієї статті.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого здій-
снено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на регульо-
ваному фондовому ринку, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до ви-
мог цієї статті, крім вимог пунктів 2, 3, 5, 8—10, 16—21, 23, 24, 27—29 частини пер-
шої цієї статті. У разі здійснення таким емітентом емісії облігацій він зобов’язаний до-
датково розкривати інформацію відповідно до пунктів 22, 25, 26 та 30 частини пер-
шої цієї статті.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здій-
снено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на регульова-
ному фондовому ринку, не зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до ви-
мог цієї статті.

Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації України;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик.
Стаття 129.  Додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категорія-

ми емітентів
1. Додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів 

встановлюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 130. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами
1. Звітним періодом для складання річної інформації про іноземного емітента є 

календарний рік або інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку та да-
та закінчення якого визначаються відповідно до законодавства держави походження 
такого іноземного емітента (далі — фінансовий рік іноземного емітента).
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2. Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним від календарного ро-

ку, річна інформація про такого іноземного емітента підлягає оприлюдненню ним не 
пізніше завершення четвертого місяця, наступного за звітним фінансового року іно-
земного емітента.

3. Фінансова звітність іноземного емітента складається відповідно до міжнарод-
них стандартів фінансової звітності.

Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на регульованому фондовому 
ринку в Україні, зобов’язаний забезпечити додаткове розкриття інформації, передба-
ченої статтею 641 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інформації 
про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі не меншому, ніж 
визначений Законом України «Про акціонерні товариства», в порядку, встановлено-
му Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 131.  Розкриття інформації професійними учасниками ринків капіталу та 
організованих товарних ринків

1. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків 
зобов’язані розкривати інформацію про себе та свою діяльність відповідно до вимог, 
встановлених цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розкриття інформації здійснюється професійними учасниками ринків капіталу та 
організованих товарних ринків у порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

1) розміщення її на своєму веб-сайті професійного учасника ринків капіталу та ор-
ганізованих товарних ринків;

2) розміщення її в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення ре-
гульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 
організованих товарних ринків;

3) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, які є 

системно важливими та/або підприємствами, що становлять суспільний інтерес, 
зобов’язані розкривати на своєму веб-сайті інформацію про структуру власності 
юридичної особи такого професійного учасника в обсязі та порядку, встановлених 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків зобов’язані 
подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію 
про структуру власності юридичної особи такого професійного учасника в обсязі та 
порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Інвестиційні фірми додатково розкривають інформацію відповідно до вимог 
статті 47 цього Закону.

4. Оператори організованих ринків додатково розкривають інформацію відповід-
но до вимог статті 57 цього Закону.

Стаття 132.  Розкриття інформації про професійних учасників ринків капіталу та 
організованих товарних ринків

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує оприлюд-
нення на своєму офіційному веб-сайті інформації про професійних учасників рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків (відомості про ліцензію на проваджен-
ня відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу 
та організованих товарних ринках, види діяльності згідно з ліцензією, керівників та/
або уповноважених осіб, які діють від імені професійного учасника, структуру влас-
ності юридичної особи такого професійного учасника) таким чином, щоб забезпечи-
ти їх актуальність.

Стаття 133.  Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку 
цінних паперів

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, роз-
кривається у випадках та порядку, передбачених цим Законом та Законом України 
«Про депозитарну систему України».

2. Інформація про власників пакетів (5 відсотків і більше) голосуючих акцій акці-
онерних товариств подається до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку депозитарною установою, на рахунку в цінних паперах якої у Центрально-
му депозитарії цінних паперів обліковуються акції акціонерного товариства, у стро-
ки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку.

Інформація про власників пакетів (5 відсотків і більше) голосуючих акцій акціо-
нерних товариств є відкритою та оприлюднюється в установленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у ба-
зі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товар-
них ринків. Така інформація обов’язково має містити розмір пакета такого власника 
із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій 
та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згід-
но з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань (для юридичної особи — резидента) або коду/номера з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцево-
го органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи — нерезидента) власника.

Стаття 134.  Професійна таємниця на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках

1. Професійною таємницею на ринках капіталу та організованих товарних ринках 
(далі — професійна таємниця) є інформація про діяльність та/або фінансовий стан 
клієнта, а також інша передбачена частиною другою цієї статті інформація, що ста-
ла відомою:

1) професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків у про-
цесі обслуговування клієнта при провадженні професійної діяльності на ринках капі-
талу та організованих товарних ринках;

2) третім особам під час провадження ними діяльності, пов’язаної з ринками капі-
талу та організованими товарними ринками;

3) третім особам, які надають послуги чи виконують роботи відповідно до догово-
рів, укладених з особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини;

4) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку 
України, іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень.

2. Професійною таємницею, зокрема, є інформація та дані:
1) про рахунки клієнтів;
2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта професійного 

учасника, про вчинені клієнтом професійного учасника правочини;
3) про клієнта професійного учасника, крім отриманої з публічних джерел;
4) що міститься у системі депозитарного обліку;
5) що міститься у системі клірингового обліку;
6) звітні дані учасника ринків капіталу та професійного учасника організованих то-

варних ринків, крім тих, що підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства;
7) про засоби, що використовуються професійним учасником ринків капіталу та 

організованих товарних ринків та особами, які провадять діяльність, пов’язану з рин-
ками капіталу та організованими товарними ринками, для захисту інформації;

8) про учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товар-
них ринків або їхніх клієнтів, отримана від таких учасників та професійних учасників 
органами державної влади;

9) про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків, їхніх клієнтів, операції, що ними здійснюються, отримана Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку відповідно до міжнародного договору або 
за принципом взаємності від регулятора ринків капіталу та організованих товарних 
ринків іншої держави.

3. Положення цієї статті не поширюються на інформацію, що підлягає оприлюд-
ненню відповідно до вимог закону, з моменту оприлюднення такої інформації.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає нормативно-
правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що 
становить професійну таємницю.

Стаття 135.  Збереження професійної таємниці на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках

1. Особи, зазначені у частині першій статті 134 цього Закону, яким стала відома 
інформація, що становить професійну таємницю, зобов’язані забезпечити її збере-
ження шляхом:

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить профе-
сійну таємницю;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять професійну 
таємницю;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до 
електронних та інших носіїв інформації;

4) застосування застережень щодо збереження професійної таємниці та встанов-
лення відповідальності за її розголошення у договорах і угодах.

2. Посадові особи, працівники суб’єктів, зазначених у частині першій статті 134 
цього Закону, зобов’язані не розголошувати та не використовувати у своїх інтере-
сах або інтересах третіх осіб інформацію, що становить професійну таємницю та ста-
ла відома їм під час виконання їхніх обов’язків. Зазначені особи під час вступу на по-
саду, призначення, укладення відповідного договору підписують зобов’язання щодо 
збереження професійної таємниці.

3. Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків під час 
провадження ними професійної діяльності або органи державної влади, юридичні 
та фізичні особи, які під час виконання своїх функцій, визначених законом, безпо-
середньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформа-
цію, що становить професійну таємницю, зобов’язані забезпечити збереження та-
кої інформації, не розголошувати і не використовувати її у своїх інтересах або інтер-
есах третіх осіб.

4. Особи, винні у порушенні порядку розкриття та використання професійної та-
ємниці, несуть відповідальність згідно із законом.

Особи, винні в розголошенні та/або використанні у своїх інтересах або інтересах 
третіх осіб інформації, що становить професійну таємницю, що заподіяло учасни-
ку ринків капіталу або професійному учаснику організованих товарних ринків чи йо-
го клієнту збитки, зобов’язані відшкодувати заподіяні збитки та моральну шкоду від-
повідно до закону.

Стаття 136. Розкриття професійної таємниці
1. Інформація, що становить професійну таємницю, надається особами, зазначе-

ними у пунктах 1—3 частини першої статті 134 цього Закону, за відповідним рішен-
ням суду або на письмовий запит, отриманий від:

1) відповідної юридичної чи фізичної особи, якої стосується інформація, що ста-
новить професійну таємницю, або з письмового дозволу такої особи;

2) бенефіціара щодо інформації про рахунок умовного зберігання в цінних папе-
рах та операцій за ним;

3) обтяжувача щодо інформації про залишок цінних паперів, права на цінні папери 
та/або права за цінними паперами на рахунку в цінних паперах, що є предметом об-
тяження, про операції за рахунком у цінних паперах, обтяження, щодо яких до учас-
ника ринків капіталу та професійного учасника організованих товарних ринків надій-
шли повідомлення, та щодо інших обмежень прав на цінні папери та/або прав за цін-
ними паперами;

4) органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро роз-
слідувань, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Ан-
тимонопольного комітету України, Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів — щодо рахунків клієнтів 
та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта, а саме відомості на 
конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної 
юридичної або фізичної особи, фізичної особи — підприємця про: наявність рахун-
ків, номери рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках, операції 
списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифі-
каційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійно-
го учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

5) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову полі-
тику, на його запит щодо наявності рахунків у цінних паперах та/або у випадках та в 
обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Аме-
рики для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону 
США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародни-
ми договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх 
підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлю-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, щодо фінансових операцій, що є об’єктом фінансового моніторингу згід-
но із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій;

7) органів державної виконавчої служби, приватних виконавців — з питань вико-
нання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до 
Закону України «Про виконавче провадження», — щодо рахунків клієнтів та опера-
цій, проведених на користь або за дорученням клієнта, а саме відомості на конкрет-
но визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридич-
ної або фізичної особи, фізичної особи — підприємця про: наявність рахунків, номе-
ри рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках професійного учас-
ника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

8) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — щодо відомос-
тей про активи, щодо яких учасником ринків капіталу та професійним учасником ор-
ганізованих товарних ринків проведено операції, рахунки клієнтів та про відповід-
ні операції з активами таких клієнтів, а також іншу інформацію у випадках, встанов-
лених законом;

9) Національного банку України — щодо відомостей про власників цінних паперів, 
а також іншу інформацію, передбачену законом;

10) державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб орга-
нів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, інозем-
них консульських установ (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охоро-
ни спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власнос-
ті на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) — щодо 
наявності рахунків та залишку цінних паперів та інших активів на рахунках померлих 
власників таких рахунків та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання в цін-
них паперах та цінних паперів на таких рахунках, призначених для перерахування по-
мерлим бенефіціарам;

11) інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків, відповідальних осіб фінансової групи — у випадках, передбачених цим Законом 
та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»;

12) осіб, зазначених власником рахунка у відповідному розпорядженні учасни-
ка ринків капіталу та професійного учасника організованих товарних ринків, у разі 
смерті такого власника рахунка — щодо наявності рахунків померлого власника та 
залишку цінних паперів та інших активів на рахунках.

2. Запит суб’єктів, зазначених у пунктах 4—10 частини першої цієї статті:
1) оформляється на бланку такого суб’єкта за встановленою формою;
2) подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб’єкта (у ра-

зі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом — за підписом 
такого суб’єкта) або його територіального органу, скріпленим гербовою печаткою;

3) містить передбачені цим Законом підстави для отримання інформації, що ста-
новить професійну таємницю, та посилання на норми закону, відповідно до яких 
суб’єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації.

У разі недотримання запитувачем вимог частин першої та другої цієї статті особи, 
зазначені у пунктах 1—3 частини першої статті 134 цього Закону, відмовляють у на-
данні інформації на такий запит.

3. Порядок розкриття професійної таємниці, передбачений частинами першою та 
другою цієї статті, не поширюється на посадових осіб Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку під час виконання ними заходів нагляду відповідно до 
повноважень, наданих законом.

4. Порядок розкриття професійної таємниці, передбачений частинами першою та 
другою цієї статті, не поширюється на працівників Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб під час здійснення ними завдань і виконання повноважень, передбачених 
Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні заходів щодо підготов-
ки до запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, за-
провадження тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має 
право розкривати інформацію, що становить професійну таємницю, попередньо-
кваліфікованим особам, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що при-
дбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, задіяним у процесі 
здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку. Зазначені особи зобов’язані 
забезпечити збереження отриманої інформації, що становить професійну таємницю.

5. Особи, зазначені у пунктах 1—3 частини першої статті 134 цього Закону, мають 
право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, юридичним та фі-
зичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг 
відповідно до укладених між такими особами та учасником ринків капіталу та про-
фесійним учасником організованих товарних ринків договорів, за умови що до таких 
осіб законом, що регулює провадження ними господарської (професійної) діяльнос-
ті, встановлено вимогу щодо збереження відповідної професійної таємниці.

6. Особи, зазначені у пунктах 1—3 частини першої статті 134 цього Закону, мають 
право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, суду, третейсько-
му суду, міжнародному комерційному арбітражу для захисту своїх прав та законних 
інтересів у справах, учасниками у яких вони є, в Україні і за кордоном.

7. Особливості порядку розкриття професійної таємниці Центральним депозита-
рієм цінних паперів та Національним банком України під час провадження ним де-
позитарної діяльності встановлюються Законом України «Про депозитарну систему 
України».

Стаття 137.  Порядок розкриття професійної таємниці Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

1. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить професійну таєм-
ницю, розкривається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 
установленому нею порядку:

1) на запит фізичної особи, якої стосується інформація, що становить професій-
ну таємницю;

2) на запит юридичної особи, якої стосується інформація, що становить профе-
сійну таємницю;

3) за рішенням суду.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надава-

ти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про банки — професійні 
учасники ринків капіталу або їх клієнтів у випадках, передбачених Законом України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право розкривати 
органам державної влади інформацію, що становить професійну таємницю, зібра-
ну під час виконання її функцій, якщо така інформація може свідчити про вчинення 
правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, 
розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за вчи-
нення правопорушень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надавати ор-
ганам державної виконавчої служби, приватним виконавцям для примусового вико-
нання свої рішення про застосування до юридичних та фізичних осіб санкцій у ви-
гляді накладення штрафу, які відповідно до закону є виконавчими документами та 
містять інформацію, що становить професійну таємницю. У такому разі органи дер-
жавної виконавчої служби мають право розкривати одержану від Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, що становить професійну та-
ємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, які залучаються до прове-
дення виконавчих дій.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до міжна-
родного договору України або за принципом взаємності має право надавати інфор-
мацію, що становить професійну таємницю, зібрану під час виконання її функцій, ор-
гану нагляду іншої держави та отримувати від такого органу нагляду іншої держа-
ви відповідну інформацію. Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку має право розкривати інформацію, що становить професійну таємницю і була 
отримана нею від органу нагляду іншої держави, виключно за згодою такого органу.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку для забезпечення 
виконання покладених на неї функцій та виконання визначених законом повнова-
жень має право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, зібра-
ну під час виконання її функцій, юридичним та фізичним особам відповідно до укла-
дених між такими особами та Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку договорів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку для забезпечення ви-
конання покладених на неї функцій та виконання визначених законом повноважень 
має право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, зібрану під 
час виконання її функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам 
інших держав.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надавати ін-
формацію, що становить професійну таємницю, суду для захисту своїх прав та за-
конних інтересів у справах, учасником яких вона є.

Стаття 138.  Реклама фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих 
товарних ринків

1. Реклама фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних 
ринків регулюється Законом України «Про рекламу».

Розділ X  
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Стаття 139. Регулювання ринків капіталу
1. Регулювання ринків капіталу здійснюють держава та саморегулівні організації.
2. Державне регулювання ринків капіталу здійснюють Національна комісія з цін-

них паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах повноважень, 
визначених законом.

3. Державне регулювання регульованих грошових ринків здійснюється:
1) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку — щодо правил 

функціонування регульованого ринку, клірингу зобов’язань за договорами, укладе-
ними на такому ринку, а також протидії маніпулюванню та іншим зловживанням на 
такому регульованому грошовому ринку;

2) Національним банком України — щодо правил поставки інструментів грошо-
вого ринку (крім цінних паперів) та валютних цінностей, допущених до торгів на та-
кому ринку.

Стаття 140.  Мова документів, що створюються та/або оприлюднюються, та/або 
подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку іноземними юридичними особами та фізичними особами — іно-
земцями

1. Документи, що у порядку, передбаченому цим Законом, створюються та/або 
оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами — іноземця-
ми, складаються англійською мовою та/або державною мовою України.

У разі оформлення проспекту англійською мовою анотація проспекту переклада-
ється на державну мову України.

2. На документах, створених іноземною особою, іншою, ніж зазначена в части-
ні першій цієї статті, що оприлюднюються та/або подаються до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку у порядку, передбаченому цим Законом, 
компетентним органом держави, в якій документ був створений, повинен бути про-
ставлений апостиль, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо проставляння апости-
ля не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, такі документи підлягають легалізації органами Міністер-
ства закордонних справ України.

Якщо такі документи створені іншою мовою, ніж зазначена в частині першій цієї 
статті, правильність перекладу таких документів повинна бути засвідчена у встанов-
леному законодавством порядку.

Для цілей цієї статті термін «іноземна особа» вживається у значенні, наведеному 
у статті 73 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Стаття 141.  Порядок взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку та Національного банку України

1. Організаційні та процедурні питання взаємодії з нагляду за професійними учас-
никами ринків капіталу, що є банками, визначаються порядком інформаційної вза-
ємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного 
банку України.

2. У процесі здійснення інформаційної взаємодії Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку та Національний банк України забезпечують захист та кон-
фіденційність отриманої інформації з урахуванням вимог законів та міжнародних до-
говорів України.

Стаття 142.  Порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольно-
го комітету України

1. Організаційні та процедурні питання взаємодії з нагляду за оптовими енергетич-
ними ринками, що функціонують відповідно до Закону України «Про ринок електрич-
ної енергії» та Закону України «Про ринок природного газу», визначаються порядком 
інформаційної взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Антимонопольного комітету України.

2. Порядок інформаційної взаємодії затверджується спільним рішенням Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимо-
нопольного комітету України у встановленому законодавством порядку.

3. У процесі здійснення інформаційної взаємодії Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольний комітет України 
забезпечують захист та конфіденційність отриманої інформації з урахуванням вимог 
законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та міжна-
родних договорів України.

Розділ XI  
ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Стаття 143. Об’єднання професійних учасників ринків капіталу
1. Об’єднання професійних учасників ринків капіталу може об’єднувати учасни-

ків, які здійснюють різні види професійної діяльності на ринках капіталу, і має бу-
ти зареєстровано в порядку, встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку.

Умовою прийняття рішення про реєстрацію об’єднання професійних учасників 
ринків капіталу є його відповідність таким вимогам:

об’єднання повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників рин-
ків капіталу за кожним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом, які 
воно об’єднує;

наявність правил і стандартів професійної діяльності на ринках капіталу, що є 
обов’язковими для виконання всіма членами об’єднання;

статус неприбуткової організації відповідно до податкового законодавства;
наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не 

менше 600 тисяч гривень.
Об’єднання професійних учасників ринків капіталу зобов’язане дотримуватися ви-

мог, встановлених цією статтею, протягом усього періоду своєї діяльності.
Підставою для відмови в реєстрації об’єднання професійних учасників ринків ка-

піталу може бути:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації 

об’єднання;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законо-

давства;
невиконання вимог цієї частини.
Після усунення порушення/порушень, що стали підставою для прийняття Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в ре-
єстрації об’єднання, таке об’єднання має право повторно подати документи, визна-
чені законодавством, для його реєстрації як об’єднання професійних учасників рин-
ків капіталу.

Анулювання реєстрації об’єднання професійних учасників ринків капіталу здій-
снюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
таких випадках:

на підставі відповідної заяви об’єднання професійних учасників ринків капіталу;
невиконання об’єднанням професійних учасників ринків капіталу рішень Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;



5 листопада 2020 року, четвер, № 215 www.ukurier.gov.ua 27

ДОКУМЕНТИ
встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фак-

ту невідповідності об’єднання професійних учасників ринків капіталу вимогам, вста-
новленим цією частиною.

2. Об’єднання професійних учасників ринків капіталу набуває статусу саморегу-
лівної організації (далі — СРО) за певним видом професійної діяльності на ринках 
капіталу з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Порядок надання об’єднанню професійних учасників ринків капі-
талу статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.

Одне об’єднання професійних учасників ринків капіталу може набути статус СРО 
за кількома видами професійної діяльності на ринках капіталу за умови дотримання 
вимог частини третьої цієї статті.

Набуття об’єднанням професійних учасників ринків капіталу статусу СРО, вступ 
професійних учасників ринків капіталу до такого об’єднання, прийняття правил, по-
ложень та інших документів СРО професійних учасників ринків капіталу та внесення 
змін до них не належать до узгоджених дій суб’єктів господарювання.

Після надання об’єднанню професійних учасників ринків капіталу статусу СРО за 
певним видом професійної діяльності на ринках капіталу професійні учасники рин-
ків капіталу, які є членами інших професійних об’єднань, зареєстрованих Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяль-
ності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протя-
гом всього строку наявності в неї статусу СРО.

3. Для набуття статусу СРО об’єднання професійних учасників ринків капіталу по-
винно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні 
документи та відповідати таким вимогам:

1) об’єднувати більше 75 відсотків професійних учасників ринків капіталу за од-
ним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;

2) мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, прави-
ла (стандарти) професійної діяльності на ринках капіталу, інші внутрішні документи 
СРО) для реалізації визначених статутом об’єднання функцій;

3) керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структур-
них підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та 
прямо або опосередковано бути пов’язаними відносинами контролю з членами СРО, 
мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в уста-
новленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на ринках капіталу не мен-
ше п’яти років.

Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпе-
чення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО вста-
новлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

СРО зобов’язана дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом 
усього строку дії свідоцтва, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

4. За результатами розгляду поданих об’єднанням професійних учасників ринків 
капіталу документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при-
ймає рішення щодо надання об’єднанню професійних учасників ринків капіталу ста-
тусу СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної органі-
зації професійних учасників ринків капіталу (далі — свідоцтво СРО), строк дії якого 
встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
і не може становити менше п’яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмов-
ляє в наданні статусу СРО.

Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації 

об’єднання як СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законо-

давства;
невиконання вимог частини третьої цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що стали підставою для прийняття Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову у надан-
ні об’єднанню статусу СРО, таке об’єднання має право повторно подати документи, 
визначені законодавством, для набуття статусу СРО.

5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку у таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку свідоцтва СРО;

невиконання СРО рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку;

встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту 
невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.

Стаття 144.  Повноваження об’єднання професійних учасників ринків капіталу та 
саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу

1. Об’єднання професійних учасників ринків капіталу (у тому числі об’єднання, що 
набуло статусу СРО) має повноваження щодо:

1) впровадження норм професійної етики у практичній діяльності учасників 
об’єднання;

2) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження 
відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу;

3) впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з профе-
сійною діяльністю учасників об’єднання;

4) здійснення моніторингу дотримання статуту та внутрішніх документів 
об’єднання його учасниками.

2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, додатково має 
повноваження щодо:

1) розроблення та затвердження обов’язкових для виконання членами СРО пра-
вил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках 
капіталу, крім правил (стандартів), що прямо встановлені законом;

2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенню членами СРО 
норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі у разі припинення 
ними професійної діяльності;

3) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення 
порушень статуту чи внутрішніх документів СРО.

3. Об’єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі СРО, можуть 
виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об’єднання, 
якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства. СРО 
може додатково виконувати також і повноваження, передбачені у відповідному рі-
шенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування по-
вноважень з регулювання ринків капіталу, прийнятому відповідно до частини п’ятої 
цієї статті.

4. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених 
на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО 
визначені законом повноваження з регулювання ринків капіталу у встановленому 
нею порядку за заявою відповідної СРО.

У місячний строк після отримання відповідної заяви від СРО Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову 
в делегуванні СРО повноважень.

У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
1) найменування СРО, якій делегуються повноваження;
2) повноваження, що делегуються;
3) строк, на який делегуються повноваження, що не може бути більшим, ніж строк 

дії свідоцтва СРО;
4) порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.
Рішення про делегування СРО повноважень підлягає державній реєстрації в Мі-

ністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюднюється відпо-
відно до законодавства.

Розділ XII  
ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ  

ТОВАРНИХ РИНКАХ
Стаття 145. Інсайдерська інформація
1. Інсайдерська інформація — це неоприлюднена інформація про емітента, його 

цінні папери або інші фінансові інструменти, що перебувають в обігу на організова-
ному ринку капіталу, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно впли-
нути на вартість відповідних фінансових інструментів.

2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господар-
ського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інфор-
мації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не 
є інсайдерською інформацією.

3. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відпо-
відно до закону.

Стаття 146. Заборона використання інсайдерської інформації
1. Особі, яка володіє інсайдерською інформацією, забороняється:
1) вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на 

користь інших осіб правочини щодо фінансових інструментів, яких стосується інсай-
дерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

2) передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, 
крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових 
обов’язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

3) надавати будь-якій особі рекомендації стосовно фінансових інструментів, що-
до яких вона володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення та-
кої інформації.

2. Передача інсайдерської інформації потенційним інвесторам під час зондуван-
ня ринків капіталу відповідно до статті 147 цього Закону не є порушенням заборони 
використання інсайдерської інформації, передбаченої частиною першою цієї статті.

3. Оператор організованого ринку капіталу повинен офіційним каналом зв’язку 
повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про здійснен-
ня на організованому ринку капіталу операцій з фінансовими інструментами у разі 
виникнення підозри, що під час здійснення таких операцій використовується або мо-
же бути використана інсайдерська інформація.

4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації вста-
новлюється законом.

Стаття 147. Зондування ринків капіталу
1. Зондування ринків капіталу є передачею інформації одному або кільком потен-

ційним інвесторам до оголошення інформації про вчинення правочину з фінансови-
ми інструментами, у тому числі за межами України, з метою визначення заінтересо-
ваності потенційних інвесторів, у тому числі нерезидентів, у можливому правочині 
щодо фінансових інструментів, а також його умов та основних характеристик його 
предмета (вид, тип, обсяг, строк та умови відчуження).

Зондування ринків капіталу може здійснюватися:
1) емітентом;
2) власником фінансового інструменту (оферентом) у таких кількостях або за та-

кою вартістю, що відрізняє правочин від звичайного правочину і допускає метод про-
дажу, заснований на попередній оцінці потенційної заінтересованості потенційних ін-
весторів;

3) третьою особою, яка діє від імені або в інтересах особи, зазначеної у пунктах 
1 і 2 цієї частини.

2. Передача особою, яка має намір купити контрольний пакет акцій, інсайдерської 
інформації акціонерам також вважається зондуванням ринку, за умови що:

1) інформація необхідна акціонерам для формування ними думки щодо готовнос-
ті запропонувати свої акції до продажу такій особі;

2) волевиявлення акціонерів щодо готовності продажу власних акцій обґрунтова-
но вимагається для прийняття рішення про набуття контрольного пакета акцій.

3. Особа, зазначена у пунктах 1—3 частини першої цієї статті, яка передає інфор-
мацію, повинна до проведення зондування ринку оцінити, чи передбачає таке зонду-
вання ринку передачу інсайдерської інформації. Особа, зазначена в частині першій 
цієї статті, яка передає інформацію, повинна у письмовій формі сформувати свій ви-
сновок та його обґрунтування. Така особа повинна надати зазначені документи Наці-
ональній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит. Це зобов’язання за-
стосовується до кожного випадку передачі інсайдерської інформації у процесі зон-
дування ринків капіталу. Особа, зазначена в пунктах 1—3 частини першої цієї стат-
ті, яка передає інформацію, повинна відповідним чином оновлювати документи, за-
значені в цій частині.

4. Передача інсайдерської інформації в рамках зондування ринку вважається вчи-
неною у процесі нормального здійснення особою, зазначеною в частині першій ці-
єї статті, своєї трудової або професійної діяльності або обов’язків, за умови що та-
ка особа дотримується вимог, встановлених частинами третьою та п’ятою цієї статті.

5. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, яка передає інформацію, до про-
ведення зондування ринку повинна:

1) отримати у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, згоду на передачу інсайдерської інформації особі, стосовно якої 
проводиться зондування ринку, — потенційному інвестору;

2) поінформувати особу, стосовно якої проводиться зондування ринку, про забо-
рону використання такої інсайдерської інформації або намагання її використання від 
свого імені чи від імені третіх осіб, прямо або опосередковано, для набуття або від-
чуження (заміни сторін) фінансових інструментів, яких така інформація стосується;

3) поінформувати особу, стосовно якої проводиться зондування ринку, про забо-
рону використання такої інформації або намагання її використання шляхом скасуван-
ня або зміни вже надісланої заявки або котирування щодо фінансових інструментів, 
яких така інсайдерська інформація стосується;

4) поінформувати особу, стосовно якої проводиться зондування ринку, про 
зобов’язання її щодо забезпечення дотримання режиму конфіденційності інформа-
ції, у разі надання письмової згоди на одержання такої інформації.

Особа, зазначена в частині першій цієї статті, яка передає інформацію, повинна 
вести облік усієї інформації, переданої особі, стосовно якої проводиться зондуван-
ня ринку, у тому числі інформації, переданої відповідно до пунктів 1—4 цієї частини, 
а також вести облік відомостей про потенційних інвесторів, яким передано інформа-
цію, у тому числі юридичних і фізичних осіб, які діють від імені потенційного інвесто-
ра, дату і час передачі. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, яка передає ін-
формацію, повинна надати такі дані обліку Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на її запит.

6. Якщо інформація, передана в процесі зондування ринку, перестає бути інсай-
дерською інформацією, за оцінкою особи, зазначеної в частині першій цієї статті, яка 
передає її, така особа у найкоротший строк повинна поінформувати про це одержу-
вача інформації.

Особа, зазначена в частині першій цієї статті, яка передає інформацію, повинна 
вести облік повідомлень та інформації, передбачених цією частиною, та надати від-
повідну інформацію Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її 
запит.

7. Особа, стосовно якої проводиться зондування ринку, повинна самостійно оці-
нювати, чи володіє вона інсайдерською інформацією і момент, з якого вона перестає 
володіти інсайдерською інформацією.

8. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, яка передає інформацію, пови-
нна зберігати документи, передбачені цією статтею, протягом не менше п’яти років.

9. Порядок проведення зондування на ринках капіталу, зокрема визначення 
обов’язків особи, стосовно якої проводиться зондування ринку, порядок передачі ін-
формації про зондування ринків капіталу та ведення обліку документів про зонду-
вання ринків капіталу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

Стаття 148. Маніпулювання на організованих ринках
1. Маніпулюванням на організованих ринках є:
1) здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або коти-

рування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових 
інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, які 
надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни дерива-
тивного контракту, фінансового інструменту та/або активу, допущеного до торгів на 
організованих ринках, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або 
за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, 
що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

2) здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котиру-
вання щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових ін-
струментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, шля-
хом вчинення умисних протиправних дій;

3) поширення через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби 
масової інформації, або будь-яким іншим способом інформації, що не відповідає дій-
сності, зокрема недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку ін-
формацію, знала або повинна була знати про недостовірність такої інформації, що 
призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо:

а) ціни, попиту, пропозиції або обсягів укладених на організованих ринках фінан-
сових інструментів та правочинів щодо них;

б) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів іншими, ніж зазначено у пункті «а», 
активами, допущеними до торгів на організованих ринках;

в) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів на організованих ринках базовим ак-
тивом фінансових інструментів;

г) значення базового показника деривативного контракту;
4) укладання деривативних контрактів, купівля або продаж фінансових інструмен-

тів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, перед за-
криттям торговельної сесії організованого ринку з метою введення в оману учасників 
ринку щодо цін, що склалися наприкінці торговельної сесії;

5) неодноразове протягом торговельного дня укладання двома або більше учас-
никами торгів деривативних контрактів, договорів купівлі-продажу фінансових ін-
струментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, у 
власних інтересах чи за рахунок одного і того самого клієнта, за якими кожен з учас-
ників торгів виступає як сторона деривативного контракту, продавець та покупець 
одного і того самого фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до 
торгів на організованому ринку, за однаковою ціною в однаковій кількості або які не 
мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одно-
го з учасників торгів або їх клієнтів, а також надання клієнтом кільком учасникам тор-
гів доручення на укладення в його інтересах одного або більше деривативних контр-
актів, договорів з одним і тим самим фінансовим інструментом та/або іншим акти-
вом, допущеним до торгів на організованому ринку, під час яких покупець та прода-
вець діють в інтересах клієнта;

6) здійснення протягом торговельного дня або намагання здійснити операції чи 
надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купів-
лю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів 
на організованому ринку, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є ба-
зовим активом фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сен-
су або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких ак-
тивів, фінансових інструментів та/або продукції не змінюється;

7) неодноразове невиконання учасником організованого ринку зобов’язань за 
контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за ра-
хунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів призвело до істотного збіль-
шення або зниження ціни деривативного контракту, іншого фінансового інструмен-
ту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за умови що 
такі контракти мали вагомий істотний вплив на ціну такого активу;

8) укладення на організованому ринку деривативних контрактів та договорів що-
до фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організова-
ному ринку, за ціною, що суттєво відхиляється від ціни відповідного деривативного 

контракту, фінансового інструменту та/або активу, що склалася на такому організо-
ваному ринку тієї самої торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадрес-
них заявок або котирувань, за умови укладення договорів від імені та/або за рахунок 
осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про укладен-
ня деривативного контракту, придбання або продаж фінансового інструменту та/або 
іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за ціною, що суттєво 
відхиляється від поточної ціни.

2. Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що мають на меті:
1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням 

або обігом, за умови вчинення учасником організованого ринку капіталу таких дій 
на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, укладеного з опера-
тором такого ринку;

2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного 
інвестування у зв’язку з їх викупом у випадках, передбачених законом;

3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів укладення деривативних контр-
актів, торгів фінансовими інструментами та/або іншими активами, допущеними до 
торгів на організованому ринку, за умови, що такі дії вчиняються учасником органі-
зованого ринку капіталу на підставі договору про виконання функцій маркет-мейке-
ра, укладеного з оператором такого ринку.

Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що вчиняються Національним 
банком України, органами державної влади з метою реалізації грошово-кредитної 
політики або політики управління державним боргом.

Положення цієї статті поширюються на товарні біржі, що мають ліцензію на про-
вадження професійної діяльності з організації торгівлі продукцією, отриману відпо-
відно до вимог Закону України «Про товарні біржі».

Розділ XIII  
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім:
1) пунктів 7, 14—19 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за 

днем опублікування цього Закону;
2) абзаців четвертого та сьомого частини другої статті 51 та частини другої статті 

69 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2024 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України «Про приватизаційні папери» (Відомості Верховної Ради України, 

1992 р., № 24, ст. 352 із наступними змінами);
2) Постанову Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про 

приватизаційні папери» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 353).
3. Критерії отримання статусу кваліфікованого інвестора, передбачені пунктом 7 

частини першої та пунктом 2 частини другої статті 6 цього Закону, застосовуються:
у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;
у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;
у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;
у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;
у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;
у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;
у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;
у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;
у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;
після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.
4. Вимоги до початкового капіталу інвестиційної фірми, передбачені частиною 

третьою статті 44 цього Закону, застосовуються:
у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 0,5;
у період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 0,75.
5. На період до 1 січня 2023 року оператори регульованих ринків деривативних 

контрактів та оператори багатосторонніх торгівельних майданчиків деривативних 
контрактів можуть провадити клірингову діяльність центрального контрагента що-
до деривативних контрактів, що укладаються на регульованих ринках та багатосто-
ронніх торгівельних майданчиках, управління діяльністю яких здійснюють такі опе-
ратори. Провадження зазначеної діяльності можливе лише у разі наявності чинної лі-
цензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та реєстра-
ції відповідно до цього Закону правил провадження клірингової діяльності, що пе-
редбачають правила провадження клірингової діяльності щодо деривативних контр-
актів. Такі оператори під час провадження зазначеної діяльності мають право висту-
пати стороною деривативних контрактів, що укладаються на регульованому ринку 
або багатосторонньому торгівельному майданчику, управління діяльністю яких во-
ни здійснюють.

У разі провадження зазначеним в абзаці першому цього пункту оператором клі-
рингової діяльності центрального контрагента вимоги частини шостої статті 51, пунк-
ту 9 частини першої статті 53 цього Закону не застосовуються.

Після 1 січня 2023 року зазначені в абзаці першому цього пункту оператори мо-
жуть провадити клірингову діяльність центрального контрагента щодо дериватив-
них контрактів, у разі якщо жодна юридична особа (у тому числі іноземна) не мати-
ме чинної ліцензії на провадження клірингової діяльності центрального контраген-
та та зареєстрованих відповідно до закону правил провадження клірингової діяль-
ності, що передбачають правила провадження клірингової діяльності щодо дерива-
тивних контрактів.

Зазначені в абзаці першому цього пункту оператори припиняють здійснення клі-
рингової діяльності центрального контрагента після 1 січня 2023 року, за умови що з 
дати реєстрації зазначених в абзаці третьому цього пункту правил минуло шість мі-
сяців.

6. На період до 1 січня 2023 року Публічне акціонерне товариство «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» має право на підставі 
ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань провадити 
клірингову діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних папе-
рів, за умови реєстрації відповідно до цього Закону правил провадження клірингової 
діяльності, що передбачають правила провадження клірингової діяльності за право-
чинами щодо цінних паперів.

Після 1 січня 2023 року Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр 
з обслуговування договорів на фінансових ринках» має право провадити кліринго-
ву діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, у разі 
якщо жодна інша юридична особа (у тому числі іноземна) не матиме чинної ліцензії 
на провадження клірингової діяльності центрального контрагента та зареєстрованих 
відповідно до цього Закону правил провадження клірингової діяльності центрально-
го контрагента, що передбачатимуть провадження клірингової діяльності централь-
ного контрагента за правочинами щодо цінних паперів, або у разі якщо таку ліцен-
зію отримає Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговуван-
ня договорів на фінансових ринках».

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування догово-
рів на фінансових ринках» у разі відсутності у нього чинної ліцензії на провадження 
клірингової діяльності центрального контрагента припиняє провадження кліринго-
вої діяльності центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів після 1 
січня 2023 року, за умови що минуло шість місяців з дати реєстрації іншою юридич-
ною особою зазначених в абзаці третьому цього пункту правил.

7. Національному банку України до 1 січня 2021 року відкрити рахунок Публічному 
акціонерному товариству «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фі-
нансових ринках» для забезпечення здійснення зазначеним товариством грошових 
розрахунків як кліринговою установою.

Національному банку України до 1 січня 2021 року відкрити рахунок Публічно-
му акціонерному товариству «Національний депозитарій України» для забезпечення 
здійснення виплати доходів за цінними паперами.

8. На період до 1 липня 2024 року Національний банк України може провадити ді-
яльність торгового репозиторію.

Після 1 липня 2024 року Національний банк України може провадити діяльність 
торгового репозиторію виключно на підставі окремого рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок провадження Національним банком України діяльності торгового репо-
зиторію встановлюється Національним банком України за погодженням з Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього Закону.

Національний банк України провадить діяльність торгового репозиторію без про-
ходження процедури авторизації, передбаченої статтею 88 цього Закону.

9. З дня набрання чинності цим Законом професійні учасники ринків капіталу та 
організованих товарних ринків, що функціонують у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та в яких не створе-
но наглядову раду або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду, можуть 
на загальних зборах учасників прийняти рішення про тимчасове, до 1 січня 2023 ро-
ку, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, 
на загальні збори учасників. При цьому у разі прийняття передбаченого цим пунк-
том рішення до 1 січня 2023 року вимоги абзаців першого — третього частини сьо-
мої статті 76 цього Закону не поширюються на загальні збори учасників, що викону-
ють функції органу, відповідального за здійснення нагляду.

10. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня 
набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими таким чином:

1) професійна діяльність на ринку цінних паперів — брокерська діяльність на про-
фесійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що пе-
редбачає:

а) субброкерську діяльність;
б) брокерську діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів — дилерська діяльність на про-

фесійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що пе-
редбачає дилерську діяльність;

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів — андеррайтинг на професійну 
діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає 
діяльність розміщення без надання гарантії;
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4) професійна діяльність на ринку цінних паперів — діяльність з управління цін-

ними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансови-
ми інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових 
інструментів;

5) професійна діяльність на ринку цінних паперів — діяльність з організації тор-
гівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу — кліринго-
ву діяльність з визначення зобов’язань та професійну діяльність на ринках капіта-
лу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені та-
кі види діяльності:

а) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондо-
вому ринку;

б) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому 
ринку деривативних контрактів;

в) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторон-
ньому торгівельному майданчику;

г) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньо-
му торгівельному майданчику деривативних контрактів;

6) професійна діяльність на ринку цінних паперів — клірингова діяльність на 
професійну діяльність на ринках капіталу — клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань.

Для професійних учасників ринків капіталу, які на день набрання чинності цим За-
коном мали кілька чинних ліцензій на провадження професійної діяльності на рин-
ку цінних паперів, переоформлення таких ліцензій здійснюється відповідно до цього 
Закону окремо для кожної ліцензії.

11. Юридичні особи, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до 
пункту 10 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення їхньої ді-
яльності у відповідність з вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але не пізніше ніж че-
рез рік з дня набрання чинності цим Законом.

Невиконання вимог цього пункту є підставою для анулювання відповідної ліцензії.
12. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 10 цього розділу), дозволи, сертифіка-

ти, свідоцтва та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фон-
довому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку 
з набранням чинності цим Законом.

13. Встановити, що на період до 1 січня 2022 року банки мають право видавати 
ощадні сертифікати на бланках ощадних (депозитних) сертифікатів, виготовлених до 
дня набрання чинності цим Законом.

14. До 1 липня 2021 року Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр 
з обслуговування договорів на фінансових ринках» має право поєднувати кліринго-
ву діяльність з визначення зобов’язань та клірингову діяльність центрального контр-
агента з банківською діяльністю.

15. Тимчасово, на період до 1 січня 2022 року, розділ VIII цього Закону застосову-
ється до облігацій внутрішніх місцевих позик з особливостями, встановленими від-
повідно до тимчасового порядку, затвердженого Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 липня 2021 року 
розробити та за погодженням з Національним банком України затвердити передба-
чений цим пунктом тимчасовий порядок.

Передбачений цим пунктом нормативно-правовий акт розробляється, розгляда-
ється, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Такий акт, прийнятий Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку на виконання цього Закону, не підлягає державній реєстрації в Міністерстві юсти-
ції України. Зазначений акт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку та набирає чинності з дня його офіцій-
ного опублікування.

Офіційним опублікуванням такого акта Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку вважається його оприлюднення на офіційному веб-сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

16. Кабінету Міністрів України вжити заходів для приведення у відповідність із цим 
Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чин-
ності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших цен-

тральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
17. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Зако-

ну до звіту про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України за 2021 рік.

18. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання 
чинності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передба-
чені цим Законом, та затвердити порядок виконання пунктів 10 та 12 цього розділу.

19. Національному банку України до дня набрання чинності цим Законом привес-
ти свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».

II. Внести зміни до Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1992 р., № 10, ст. 139 із наступними змінами), виклавши його в такій ре-
дакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про товарні біржі

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон визначає правові умови створення та функціонування товарних бірж 

на території України як організованих товарних ринків.
2. Діяльність товарних бірж регулюється цим Законом та нормативно-правовими 

актами, прийнятими на виконання цього Закону, а також іншими актами законодав-
ства щодо товарних бірж.

3. До правовідносин щодо створення та функціонування товарних бірж застосо-
вуються положення статей 71—76, 131—137 Закону України «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки».

4. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з вчиненням і вико-
нанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками.

5. Дія цього Закону не поширюється на діяльність оператора ринку електричної 
енергії, оператора системи передачі, оператора газотранспортної системи та на від-
носини, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії відповідно до Зако-
ну України «Про ринок електричної енергії», функціонуванням ринку природного га-
зу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та функціонуванням 
сфери теплопостачання відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
у сфері комунальних послуг». Відносини, пов’язані з діяльністю у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, регулюються Національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Зако-
ну України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг».

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) біржова угода — зафіксоване та зареєстроване товарною біржею в електронній 

торговій системі прийняття учасниками біржових торгів зобов’язання укласти біржо-
вий договір щодо біржового товару згідно з правилами товарної біржі;

2) біржовий договір — договір, що передбачає оплатну передачу біржового това-
ру після проведення розрахунків за таким договором у межах найбільшого з таких 
проміжків часу — двох робочих днів або проміжку часу, визначеного звичаєм ділово-
го обороту, зафіксованим правилами товарної біржі, та який укладається в ході або 
за результатами біржових торгів відповідно до правил товарної біржі;

3) біржовий курс (ринкова ціна біржового товару) — ціна, сформована в конку-
рентний спосіб за результатами біржових торгів, що розраховується в порядку, ви-
значеному правилами товарної біржі. Товарна біржа має право здійснювати в ході 
біржових торгів розрахунок поточного біржового курсу;

4) біржовий товар — актив, допущений до біржових торгів на товарній біржі згід-
но з правилами такої товарної біржі, а саме продукція та інші речі, визначені родо-
вими ознаками;

5) біржові операції — дія (сукупність дій) товарної біржі та/або учасників біржових 
торгів, спрямована на укладання і виконання біржових угод та біржових договорів;

6) біржові торги — організоване подання учасниками біржових торгів заявок на 
купівлю/продаж біржових товарів, укладання біржових угод (біржових договорів) та 
вчинення інших дій на товарній біржі щодо таких біржових товарів відповідно до пра-
вил товарної біржі;

7) електронна торгова система — багатостороння система, вимоги до якої вста-
новлені цим Законом, за допомогою якої товарна біржа організовує біржові торги в 
електронній формі;

8) клієнт — юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа — підпри-
ємець, яка продає та/або придбаває біржовий товар за посередництва (представни-
цтва) учасника біржових торгів;

9) організація торгівлі продукцією на товарних біржах (організація біржової тор-
гівлі) — діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торго-
вої системи, яка у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку забезпечує централізоване вчинення (укладання) та централізо-
ване виконання правочинів (біржових угод, біржових договорів) щодо біржових то-
варів згідно з недискреційними правилами, встановленими товарною біржою та за-
реєстрованими у встановленому цим Законом порядку;

10) позабіржові операції — дія (сукупність дій) сторони (сторін) позабіржового 
договору щодо продукції, укладеного поза товарною біржею, спрямована на укла-
дення та виконання такого договору;

11) продукція — сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-
енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція 
рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, а та-
кож інші споживані речі, визначені родовими ознаками;

12) реєстр біржових товарів — перелік товарів, допущених до біржових торгів від-
повідно до порядку, визначеного правилами товарної біржі;

13) ринкова ціна біржового товару — ціна, сформована в конкурентний спосіб в 
ході біржових торгів або за результатами біржових торгів;

14) торгова сесія — період часу протягом торгового дня, у який здійснюються 
біржові торги;

15) торговий день — робочий день товарної біржі, у який проводяться торгові 
сесії;

16) учасник торгів (учасники торгів) — член товарної біржі, а також у випадках, 
встановлених законодавством та/або правилами товарної біржі, інша особа, яким 
відповідно до цього Закону та правил товарної біржі надано право здійснювати тор-
гівлю на такій товарній біржі.

2. Терміни «багатостороння система», «БТМ», «генеральна угода», «дериватив-
ні контракти», «деривативні фінансові інструменти», «значний вплив на управлін-
ня або діяльність юридичної особи», «кліринг», «клірингова діяльність», «неттінг», 
«ОТМ», «офіційний канал зв’язку», «поставні деривативні контракти», «товарні дери-
вативні контракти», «центральний контрагент», «централізоване виконання правочи-
нів» та «централізоване вчинення правочинів» вживаються в цьому Законі у значен-
нях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Термін «захист інформації» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в 
Законі України «Про інформацію».

Термін «істотна участь» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в За-
коні України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг».

Стаття 3. Правове становище товарної біржі
1. Товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного то-

вариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою 
відповідальністю та провадить діяльність з організації торгівлі продукцією на товар-
них біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.

На товарній біржі можуть укладатися виключно біржові договори на умовах спот 
— договори, умови яких передбачають, що фактичне постачання біржового товару 
заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:

1) двох робочих днів;
2) проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, зафіксованим прави-

лами товарної біржі.
2. Юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на про-

вадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що вида-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, перед-
баченому статтями 71 і 72 Закону України «Про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки».

Юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організа-
ції торгівлі продукцією на товарних біржах, є професійним учасником організова-
них товарних ринків.

Товарна біржа починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку правил товарної біржі відповідно до статті 9 цьо-
го Закону.

3. Товарна біржа, крім ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі 
продукцією на товарній біржі, має право у порядку, встановленому Законом України 
«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», отримати ліцензію (ліцензії) на 
провадження на ринках капіталу таких видів діяльності:

1) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
2) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому 

ринку деривативних контрактів;
3) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ дериватив-

них контрактів;
4) діяльність з організації укладання деривативних фінансових інструментів на 

ОТМ деривативних контрактів.
4. Товарна біржа не може бути учасником біржових торгів та здійснювати торгів-

лю біржовими товарами за власний рахунок або за рахунок третіх осіб і бути сторо-
ною біржової угоди (біржового договору) щодо купівлі-продажу біржових товарів, 
що укладається на такій товарній біржі.

Товарна біржа може здійснювати позабіржові операції з біржовим чи іншим това-
ром у випадках, передбачених законодавством.

5. Слова «товарна біржа», «оператор організованого ринку», «організований ри-
нок» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним осо-
бам, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продук-
цією на товарних біржах, відповідно до вимог цього Закону.

Розділ II  
СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ

Стаття 4. Загальні умови створення товарної біржі
1. Товарна біржа здійснює підприємницьку діяльність, має на меті одержання при-

бутку та провадить свою діяльність відповідно до законодавства України з урахуван-
ням особливостей, визначених цим Законом.

2. Засновниками та акціонерами (учасниками) товарної біржі можуть бути фізич-
ні та юридичні особи — резиденти та нерезиденти.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отри-
мання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження діяльності з орга-
нізації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Товарною біржею не може бути юридична особа, яка відповідає хоча б одному з 
таких критеріїв:

1) юридична особа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює 
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
оборону України»;

2) до юридичної особи застосовано санкції відповідно до Закону України «Про 
санкції»;

3) юридична особа включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням теро-
ристичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

4) особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1-3 цієї частини або має та-
ких осіб у своїй структурі власності;

5) юридична особа не відповідає вимогам, встановленим законодавством про то-
варні біржі.

Стаття 5. Статут товарної біржі
1. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується її вищим органом 

управління.
2. Статут товарної біржі повинен відповідати вимогам, встановленим законом. У 

статуті товарної біржі визначаються її найменування, порядок управління і форму-
вання органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення ді-
яльності товарної біржі, розподілу майна товарної біржі у разі її ліквідації, а також за-
значається інша інформація, передбачена законодавством, що регулює діяльність 
господарських товариств відповідної організаційно-правової форми.

Стаття 6. Органи управління товарною біржею
1. Порядок формування та діяльності органів управління товарною біржею, їх 

компетенція і повноваження визначаються статутом з урахуванням вимог законодав-
ства, встановлених для організаційно-правової форми господарського товариства, в 
якій утворено товарну біржу, та цього Закону.

Розділ III  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Стаття 7. Провадження діяльності товарної біржі
1. Товарна біржа здійснює адміністрування та забезпечує функціонування елек-

тронної торгової системи, яка відповідає вимогам, встановленим цим Законом.
Недискреційні правила функціонування товарної біржі не повинні передбачати 

можливість впливу товарної біржі на надіслані учасниками біржових торгів заявки 
або котирування (далі — заявки).

2. Розмір початкового капіталу товарної біржі повинен відповідати вимогам що-
до його розрахунку, встановленим статтею 66 Закону України «Про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки», та вимогам щодо його розміру, встановленим Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір 
не може бути меншим ніж 20 мільйонів гривень.

3. Особа, яка має намір набути статусу товарної біржі, а також товарна біржа про-
тягом всього періоду своєї діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам про-
вадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, а саме: ор-
ганізаційним та операційним вимогам, вимогам до розміру статутного і власного ка-
піталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційним вимогам до фахівців 
товарних бірж, вимогам до технічного та програмного забезпечення, вимогам щодо 
джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал товарної 
біржі, іншим вимогам і показникам, що обмежують ризики діяльності товарної біржі, 
які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку.

4. Товарній біржі та її працівникам забороняється надавати фізичним та/або юри-
дичним особам рекомендації щодо звернення для отримання послуг до конкретних 
учасників біржових торгів, а також рекомендації щодо придбання того чи іншого бір-
жового товару.

5. Працівники товарної біржі не мають права брати участь у біржових або позабір-
жових операціях з біржовими товарами, виконувати роботи, пов’язані з участю у бір-
жових торгах, на підставі трудових, цивільно-правових договорів з учасниками бір-

жових торгів та їх пов’язаними особами, використовувати, розголошувати у власних 
інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, яка не підлягає розкриттю, про учас-
ників біржових торгів, їхніх клієнтів та їхню діяльність.

6. Товарна біржа на своєму веб-сайті розкриває відповідно до вимог, встановле-
них Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інформацію щодо 
біржових торгів, зокрема: щодо опису біржового товару, кількості укладених та ви-
конаних біржових угод (біржових договорів), ціни біржового товару. Товарна біржа 
здійснює зберігання паперових та/або електронних документів щодо укладення (ви-
конання) біржових угод (біржових договорів) протягом строку, не меншого трьох ро-
ків, якщо інше не передбачено законодавством.

7. Власником істотної участі у товарній біржі не може бути юридична або фізична 
особа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

1) є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

2) до особи або до її посадових осіб застосовані санкції згідно з резолюціями Ра-
ди Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішення-
ми Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) 
яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фі-
нансових операцій;

3) до особи або до її посадових осіб застосовані санкції відповідно до Закону 
України «Про санкції»;

4) особа або її посадові особи включені до переліку осіб, пов’язаних з проваджен-
ням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

5) особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1—4 цієї частини, або має 
таких осіб у своїй структурі власності;

6) не відповідає вимогам, встановленим законодавством.
8. Юридична або фізична особа, яка має намір набути участь у товарній біржі або 

збільшити її таким чином, що така особа прямо та/або опосередковано, самостійно 
чи спільно з іншими особами володітиме 10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутно-
го капіталу товарної біржі чи правом голосу акцій (часток) у статутному капіталі то-
варної біржі та/або незалежно від формального володіння має намір набути право 
справляти значний вплив на управління або діяльність товарної біржі, зобов’язана 
погодити намір такого набуття в порядку, встановленому статтями 74 і 75 Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Стаття 8. Вимоги до електронної торгової системи
1. Електронна торгова система товарної біржі повинна відповідати вимогам, за-

значеним у цій статті.
2. Електронна торгова система товарної біржі повинна забезпечувати:
1) приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на ку-

півлю-продаж біржових товарів, фіксацію укладених біржових угод (біржових до-
говорів);

2) доступ учасників біржових торгів протягом торговельної сесії, під час якої здій-
снюються біржові торги, до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів 
учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом;

3) підготовку інформації, необхідної для виконання біржових угод (біржових до-
говорів);

4) захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладан-
ня біржових угод (біржових договорів), від втрати або несанкціонованого доступу. 
Захист має відповідати вимогам законодавства про електронний документообіг та 
забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушен-
ня цілісності інформації та режиму доступу до інформації;

5) обмін інформацією в електронній торговельній системі товарної біржі шляхом 
створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, вико-
ристання та знищення документів в електронному вигляді;

6) формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з 
фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових 
угод (біржових договорів);

7) можливість укладання біржових угод (біржових договорів) у формі електро-
нних договорів;

8) можливість відтворення електронного документа, сформованого в електронній 
торговій системі, у паперовому вигляді.

3. Електронна торгова система може забезпечувати інші функції, зокрема зумов-
лені технологією торгів щодо вчинення біржових операцій та укладання біржових 
угод (біржових договорів).

4. Товарна біржа за допомогою програмного продукту повинна, зокрема, забез-
печувати:

1) неможливість укладання біржової угоди (біржового договору) за зустрічними 
однорідними заявками учасника біржових торгів, які направляються в інтересах од-
ного і того самого клієнта учасника (учасників) біржових торгів;

2) отримання інформації про ситуацію цінової нестабільності;
3) отримання інформації про всі укладені біржові угоди (біржові договори) за 

адресними заявками учасника торгів, в яких ціни не відповідають кращим цінам на 
купівлю/продаж, що існували на момент укладання біржових угод (біржових дого-
ворів).

5. Товарна біржа може мати у власності та/або у користуванні декілька електро-
нних торгових систем та програмно-технічних комплексів, які на постійній основі за-
безпечують належне функціонування та захист електронної торгової системи (елек-
тронних торгових систем).

6. Програмне та технічне забезпечення, що використовується товарною біржею, 
повинно бути розроблено/виготовлено суб’єктом господарювання, до якого не засто-
совано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до За-
кону України «Про санкції».

Стаття 9. Правила товарної біржі
1. Правила товарної біржі розробляються відповідно до вимог, встановлених цим 

Законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і є осно-
вним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, укладан-
ня біржових угод (біржових договорів), ведення біржової торгівлі та розв’язання спо-
рів з цих питань.

2. Правила товарної біржі після отримання товарною біржею ліцензії на прова-
дження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах затверджу-
ються уповноваженим органом (посадовою особою) товарної біржі, а також регуля-
тором відповідного товарного ринку та/або центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідних сферах 
(у разі якщо така вимога встановлена їх нормативно-правовими актами), та реєстру-
ються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Правила товарної біржі, а також зміни до них є дійсними після їх реєстрації в 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею по-
рядку.

4. У правилах товарної біржі визначаються:
1) порядок організації та проведення біржових торгів;
2) порядок набуття статусу члена біржі та учасника біржових торгів, надання, зу-

пинення та припинення прав членів біржі та учасників торгів;
3) порядок допуску біржових товарів до біржових торгів, зупинення та скасуван-

ня такого допуску;
4) порядок визначення та оприлюднення біржового курсу;
5) права, обов’язки, відповідальність товарної біржі перед членами біржі, учасни-

ками біржових торгів та третіми особами, а також відповідальність зазначених осіб 
перед товарною біржею;

6) порядок взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення 
зобов’язань, або з центральним контрагентом за правочинами щодо біржових това-
рів, крім випадків провадження клірингової діяльності товарною біржею самостійно 
відповідно до ліцензії, передбаченої пунктом 1 частини третьої статті 8 цього Закону;

7) порядок розкриття інформації про діяльність товарної біржі та її оприлюднення 
в обсягах та порядку, передбачених законом;

8) порядок здійснення моніторингу біржових торгів та інших заходів, що здійсню-
ються товарною біржею для протидії маніпулюванням, інсайдерській торгівлі та ін-
шим зловживанням на товарних біржах.

5. Правила товарної біржі можуть передбачати:
1) створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання 

та усунення конфліктів інтересів між будь-якими такими особами:
а) товарною біржею;
б) акціонерами (учасниками) товарної біржі;
в) учасниками біржових торгів;
2) порядок здійснення контролю за додержанням учасниками біржових торгів 

правил товарної біржі;
3) застосування санкцій за порушення правил товарної біржі;
4) інші положення на розсуд товарної біржі та/або які вимагаються законодав-

ством.
6. Правила товарної біржі можуть складатися з одного чи декількох документів 

та мати назви, відмінні від зазначених у переліках, передбачених у частинах четвер-
тій і п’ятій цієї статті.

Інші внутрішні документи товарної біржі не підлягають реєстрації.
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює контроль 

за діяльністю товарних бірж, зокрема перевірку дотримання правил товарної біржі.
Стаття 10. Права товарної біржі
1. Товарна біржа зокрема має право:
1) розробляти та затверджувати правила товарної біржі відповідно до цього За-

кону;
2) утворювати підрозділи (у тому числі відокремлені), комітети, комісії, біржові 

секції тощо та затверджувати положення про них;
3) розробляти стандартні (типові) умови біржових угод (біржових договорів) від-

повідно до вимог, встановлених цим Законом;
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4) зупиняти на деякий час або припиняти біржові торги певним біржовим товаром, 

якщо ціни на такий біржовий товар протягом торгової сесії відхиляються більше, ніж 
на визначений правилами товарної біржі рівень;

5) установлювати і стягувати внески та плату за отримання членами біржі права 
здійснювати торгівлю на товарній біржі як учасника біржових торгів, за укладання та/
або реєстрацію біржових угод (біржових договорів) та за надання інших послуг згід-
но з цим Законом, статутом та/або правилами товарної біржі;

6) установлювати і стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушен-
ня правил товарної біржі.

Стаття 11. Зобов’язання товарної біржі
1. Товарна біржа зобов’язана:
1) забезпечувати організацію та проведення біржових торгів;
2) здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням учасни-

ками біржових торгів правил товарної біржі, у тому числі з метою запобігання мані-
пулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі;

3) вести реєстр учасників біржових торгів, їхніх заявок, укладених угод і дого-
ворів;

4) оприлюднювати на своєму веб-сайті перелік учасників біржових торгів із за-
значенням учасників, допуск яких до біржових торгів зупинено або припинено, ре-
єстр біржових товарів;

5) розкривати інформацію, передбачену законодавством;
6) виконувати інші обов’язки, пов’язані із здійсненням діяльності з організації тор-

гівлі продукцією на товарних біржах.
2. Товарна біржа зобов’язана до подання на реєстрацію правил товарної біржі до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку укласти з особою, яка про-
вадить клірингову діяльність, договір про здійснення клірингу, крім випадків прова-
дження клірингової діяльності товарною біржею самостійно відповідно до ліцензії, 
передбаченої пунктом 1 частини третьої статті 3 цього Закону.

Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

Стаття 12. Біржовий курс, індекси та інші показники біржової торгівлі
1. Товарна біржа за результатами біржових торгів зобов’язана розраховувати та 

оприлюднювати біржовий курс біржового товару не пізніше робочого дня, наступно-
го після торгового дня, в який відбувалися біржові торги відповідним біржовим то-
варом.

2. Товарна біржа може розраховувати індекси та інші показники біржової торгів-
лі. При виконанні таких розрахунків товарна біржа може використовувати загально-
доступну інформацію та інформацію, одержану в ході або за результатами біржових 
торгів, інформацію з біржових договорів та біржових операцій.

Стаття 13. Розкриття інформації та звітність на товарній біржі
1. Товарна біржа зобов’язана оприлюднювати та подавати до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену законом та/або нор-
мативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, а саме:

1) перелік учасників біржових торгів, допущених до біржових торгів;
2) реєстр біржових товарів;
3) обсяг торгівлі товарами (номенклатура товарів, їх загальна вартість та кількість 

згідно з укладеними договорами, біржовий курс щодо кожного товару, що перебуває 
в обігу на товарній біржі, тощо);

4) інформацію щодо позабіржових операцій у випадках і в межах, встановлених 
законодавством.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює строки, 
порядок і форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здій-
снює контроль за розкриттям інформації товарною біржею.

3. Товарні біржі зобов’язані розміщувати у базі даних особи, яка провадить діяль-
ність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та 
професійних учасників організованих товарних ринків, інформацію, зазначену у час-
тині першій цієї статті.

4. Товарна біржа здійснює розкриття узагальненої інформації відповідно до пра-
вил товарної біржі та забезпечує безперешкодний доступ до такої інформації. Роз-
криття інформації товарна біржа здійснює шляхом опублікування на веб-сайті орга-
нізатора торгівлі. Товарній біржі забороняється надавати недостовірну інформацію.

5. Зміст біржових угод (договорів) не підлягає розкриттю (за винятком наймену-
вання товару, кількості, ціни, місця і строку виконання), крім випадків, передбачених 
законодавством України.

6. Не пізніш як через 90 календарних днів після закінчення фінансового року то-
варна біржа оприлюднює на своєму веб-сайті річний звіт про результати біржових 
торгів за звітний рік станом на кінець року.

У разі наявності фактів вчинення правопорушень на товарній біржі з боку товар-
ної біржі та/або учасників торгів річний звіт про результати біржових торгів повинен 
містити відомості щодо таких правопорушень.

7. Товарна біржа може розкривати додаткову інформацію з урахуванням обме-
жень, визначених законодавством та/або договорами між товарною біржею та учас-
никами біржових торгів.

8. Строки, порядок і форми розкриття інформації товарною біржею встановлю-
ються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ IV  
ЧЛЕНИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Стаття 14. Умови членства у товарній біржі
1. Членами товарної біржі можуть бути юридичні особи — засновники (акціоне-

ри, учасники — залежно від організаційно-правової форми, в якій утворена товарна 
біржа), а також інші юридичні особи — резиденти і нерезиденти. Порядок прийнят-
тя у члени біржі та вибуття із складу її членів визначається правилами товарної біржі.

Фізичні особи — підприємці можуть бути членами товарної біржі, якщо це перед-
бачено статутом товарної біржі.

Членом товарної біржі не може бути іноземна особа, яка є резидентом держави, 
що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Зако-
ну України «Про оборону України», а також особа, до якої застосовано санкції згідно 
з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних орга-
нізацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, чле-
ном (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торго-
вельних та/або фінансових операцій.

Стаття 15. Права та обов’язки членів товарної біржі
1. Правилами товарної біржі визначаються права та обов’язки членів товарної бір-

жі як учасників біржових торгів, а також інших учасників біржових торгів у випадках, 
встановлених законодавством та/або правилами товарної біржі.

2. Члени товарної біржі мають право:
1) брати участь у біржових торгах;
2) отримувати інші послуги товарної біржі;
3) мати інші права відповідно до законодавства та правил товарної біржі.
3. Товарна біржа має право встановлювати для членів біржі певні права, обов’язки, 

вимоги, зокрема вимоги до заходів з управління ризиками невиконання зобов’язань 
за біржовими угодами (договорами) тощо.

4. Товарна біржа має право зупинити або припинити права членів біржі, зокрема 
щодо участі у біржових торгах, у разі порушення ними вимог законодавства та/або 
правил товарної біржі.

5. Члени товарної біржі зобов’язані:
1) дотримуватися вимог і показників, що обмежують ризики діяльності на органі-

зованих товарних ринках, встановлених цим Законом та товарною біржею;
2) дотримуватися правил товарної біржі;
3) вести облік біржових операцій (а у випадках, визначених законодавством, по-

забіржових операцій) за власними операціями та за кожним клієнтом окремо і збері-
гати таку інформацію протягом щонайменше трьох років;

4) своєчасно інформувати товарну біржу про зміни у своєму фінансовому стані, а 
також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань пе-
ред клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та товарною біржею;

5) розкривати інформацію в порядку, обсягах та у строки, передбачені законо-
давством;

6) сплачувати членські внески та/або інші збори, визначені товарною біржею;
7) не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяль-

ність товарної біржі;
8) виконувати інші обов’язки, визначені правилами товарної біржі.
6. Член товарної біржі повинен призначити біржового брокера, зазначеного у 

статті 16 цього Закону, для участі в біржових торгах з належним оформленням від-
повідних документів щодо представництва відповідно до вимог законодавства та/або 
правил товарної біржі.

7. Члени товарної біржі до початку надання послуг клієнту повинні укласти дого-
вір у письмовій формі з кожним клієнтом та здійснювати на товарній біржі реєстра-
цію таких клієнтів у порядку, визначеному правилами товарної біржі. Цей договір по-
винен визначати умови надання послуг та винагороду за надані клієнту послуги, пра-
ва та обов’язки сторін, а також, що послуги за цим договором надаються з урахуван-
ням вимог цього Закону та правил товарної біржі, а також правил клірингу особи, яка 
провадить клірингову діяльність за правочинами, що вчиняються на такій біржі. Та-
кі умови можуть зазначатися шляхом посилання на інші документи, які є доступни-
ми клієнту для ознайомлення.

Член товарної біржі повинен погоджувати з клієнтом будь-які зміни та доповне-
ння, що стосуються таких документів.

Перед початком надання послуг клієнту член товарної біржі повинен поінформу-
вати клієнта про будь-які можливі конфлікти інтересів між інтересами клієнта та його 
власними та/або інтересами інших клієнтів такого члена товарної біржі.

Порядок підтвердження членом біржі біржової операції, вчиненої на користь клі-
єнта, визначається договором між членом біржі та клієнтом.

8. У процесі біржових торгів або надання консультацій клієнту член товарної біржі 
повинен надавати пріоритет інтересам клієнта над власними, а також діяти в інтере-
сах клієнта відповідно до вимог цього Закону та інших актів законодавства.

Член товарної біржі повинен вживати всіх розумних заходів для отримання най-
кращого результату під час виконання заявок клієнта, враховуючи ціну, витрати, 
швидкість, вірогідність здійснення виконання і розрахунків та інші фактори щодо ви-
конання такої заявки. За наявності заявки клієнта член товарної біржі повинен вико-
нати таку заявку відповідно до вказівок клієнта з урахуванням вимог щодо запобіган-
ня будь-яким зловживанням, у тому числі маніпулюванню на товарній біржі, та від-
повідно до правил такої товарної біржі.

Заявки клієнтів щодо одного й того самого біржового товару виконуються в по-
рядку їх надходження. Заявка клієнта, отримана членом товарної біржі раніше, має 
пріоритет виконання порівняно із заявкою щодо того самого біржового товару, отри-
маною членом біржі від іншого клієнта пізніше.

Заявка клієнта щодо певного біржового товару, отримана членом товарної бір-
жі, має пріоритет виконання порівняно із здійсненням членом товарної біржі власних 
операцій щодо того самого товару.

9. Вся інформація, адресована членами товарної біржі своїм клієнтам чи потенцій-
ним клієнтам, повинна бути прозорою, зрозумілою та не вводити в оману.

10. Член товарної біржі повинен обліковувати кошти та інші активи клієнта окре-
мо від своїх власних, для того щоб кошти клієнта не використовувалися на цілі інші, 
ніж цілі клієнта, не були предметом вимог кредиторів члена біржі, не використовува-
лися в інтересах інших клієнтів, якщо інше не погоджено у договорі між членом то-
варної біржі та його клієнтом.

11. Член товарної біржі не має права:
1) передавати в заставу, об’єднувати чи розпоряджатися активами клієнта без по-

передньої письмової згоди клієнта;
2) виконувати операції на користь клієнта без попередньої згоди клієнта, крім ви-

падків, якщо клієнт надав згоду на здійснення торгівлі без отримання його попере-
дньої згоди.

12. Члени товарної біржі мають право брати участь у торгівлі відповідними това-
рами більш як на одній товарній біржі, якщо інше не встановлено законодавством.

13. Члени товарної біржі та інші учасники біржових торгів можуть мати інші пра-
ва, визначені статутом та/або правилами товарної біржі.

Стаття 16. Біржові брокери
1. Біржові брокери (брокери) є уповноваженими фізичними особами членів то-

варної біржі, які зареєстровані на товарній біржі відповідно до її статуту, обов’язки 
яких полягають у виконанні доручень членів товарної біржі, яких вони представля-
ють, щодо здійснення біржових операцій, а у випадках, встановлених законодав-
ством, позабіржових операцій.

2. Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюва-
них за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або біль-
ше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.

Розділ V  
АКТИВИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА ГАРАНТІЇ ЇЇ МАЙНОВИХ ПРАВ

Стаття 17. Активи товарної біржі
1. Активи, у тому числі майно, товарної біржі формують її капітал. Товарній біржі 

належить майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
2. Майно товарної біржі формується за рахунок:
1) майна, переданого їй у власність засновниками і акціонерами (учасниками) при 

формуванні статутного капіталу;
2) надходжень від членів товарної біржі (членські внески, плата за біржові опера-

ції та/або за інші послуги, що пропонуються біржею чи є обов’язковими для членів 
товарної біржі та/або учасників біржових торгів чи інших осіб);

3) надходжень від надання товарною біржею відповідно до закону інформаційних 
та інших послуг третім особам;

4) штрафів за порушення правил товарної біржі;
5) іншого майна та/або грошових коштів у спосіб, що не суперечить законодав-

ству.
3. Майно товарної біржі належить їй на праві власності.
4. Порядок використання майна товарної біржі визначається органами управління 

в порядку, визначеному статутом товарної біржі.
Стаття 18. Гарантії майнових прав товарної біржі
1. Держава гарантує захист майнових прав товарної біржі. Вилучення майна біржі 

не допускається, крім випадків, передбачених законом.
2. Збитки, завдані товарній біржі та/або учасникам біржових торгів (клієнтам учас-

ників торгів) внаслідок порушення майнових прав, незаконного втручання в діяль-
ність, відшкодовуються у встановленому законодавством порядку.

Розділ VI  
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ

Стаття 19. Державне регулювання діяльності товарних бірж
1. Державне регулювання діяльності товарних бірж здійснюється Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Державне регулювання діяльності товарних бірж здійснюється шляхом:
1) розроблення нормативно-правових актів щодо товарних бірж;
2) ліцензування товарних бірж щодо організації торгівлі продукцією на товарних 

біржах;
3) реєстрації правил товарної біржі та змін до них;
4) установлення для товарних бірж вимог до регулятивного капіталу та інших по-

казників, що обмежують ризики їх діяльності;
5) визначення вимог до порядку звітування та розкриття інформації товарною бір-

жею;
6) встановлення наявності ознак маніпулювання та інших зловживань на товар-

ній біржі;
7) встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, критері-
їв цінової нестабільності біржового товару на товарній біржі залежно від виду, ліквід-
ності та/або ринкової ціни такого біржового товару;

8) здійснення нагляду та контролю за додержанням товарними біржами вста-
новлених законодавством вимог щодо їхньої діяльності та застосування відповідних 
санкцій за їх порушення;

9) виконання інших повноважень, передбачених законом.
При виконанні своїх функцій Національна комісія з цінних паперів та фондово-

го ринку діє у спосіб, на підставі та в межах повноважень, встановлених цим Зако-
ном та Законом України «Про державне регулювання ринків капіталу та організова-
них товарних ринків».

Стаття 20. Маніпулювання на товарних біржах
1. Маніпулюванням на товарних біржах є дії, передбачені статтею 148 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Розділ VII  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім пунктів 2, 4, 6—8 цьо-

го розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цьо-
го Закону.

2. З дня опублікування цього Закону товарні біржі мають право змінювати органі-
заційно-правову форму на товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 
додатковою відповідальністю або акціонерні товариства.

3. З 1 липня 2021 року товарні біржі мають право провадити свою діяльність ви-
ключно за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ор-
ганізованих товарних ринках — діяльності з організації торгівлі продукцією на то-
варних біржах.

З 1 липня 2021 року слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється вико-
ристовувати у назві лише юридичним особам, які провадять професійну діяльність 
на організованих товарних ринках.

4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 січня 2021 року 
розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для видачі відповідно 
до вимог цього Закону та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки» ліцензій на провадження професійної діяльності на організованих товар-
них ринках — діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та реє-
страції правил товарних бірж, передбачивши при цьому набрання такими норматив-
но-правовими актами чинності з 1 січня 2021 року, а дію таких ліцензій та правил — 
з дня набрання чинності цим Законом.

Відповідно до нормативно-правових актів, передбачених абзацом першим цього 
пункту, з 1 січня 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
має право видавати ліцензії на провадження професійної діяльності на організова-
них товарних ринках — діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних бір-
жах та здійснювати реєстрацію правил товарних бірж. При цьому такі ліцензії та пра-
вила починають діяти з дня набрання чинності цим Законом.

5. На період до 1 січня 2023 року товарні біржі можуть провадити клірингову ді-
яльність центрального контрагента щодо біржових угод (біржових договорів). Прова-
дження зазначеної діяльності можливе лише у разі наявності чинної ліцензії на про-
вадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та реєстрації відповідно 
до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» правил прова-
дження клірингової діяльності, що передбачають правила провадження клірингової 
діяльності щодо біржових угод (біржових договорів). Такі товарні біржі під час про-
вадження зазначеної діяльності можуть бути учасниками біржових торгів і здійсню-
вати торгівлю біржовими товарами за свій рахунок або за рахунок третіх осіб та бути 
стороною біржових угод (біржових договорів) щодо купівлі-продажу біржових това-
рів, що укладаються на цих товарних біржах.

У разі провадження товарною біржею клірингової діяльності центрального контр-
агента щодо біржових угод (біржових договорів) вимоги частини другої статті 11 цьо-
го Закону не застосовуються.

Після 1 січня 2023 року зазначені в абзаці першому цього пункту товарні біржі 
можуть провадити клірингову діяльність центрального контрагента щодо біржових 
угод (біржових договорів), у разі якщо жодна юридична особа (у тому числі інозем-
на) не матиме чинної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капі-
талу — клірингової діяльності центрального контрагента та зареєстрованих відповід-
но до закону правил провадження клірингової діяльності центрального контрагента, 
що передбачатимуть провадження клірингової діяльності центрального контрагента 
щодо біржових договорів.

Зазначені в абзаці першому цього пункту товарні біржі припиняють провадження 
клірингової діяльності центрального контрагента щодо біржових угод (біржових до-
говорів) після 1 січня 2023 року, за умови що з дати реєстрації зазначених в абзаці 
третьому цього пункту правил минуло шість місяців.

6. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із 
цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними 
чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших цен-

тральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
7. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Зако-

ну до звіту про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України за 2021 рік.

8. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чин-
ності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбаче-
ні цим Законом».

III. Внести зміни до деяких законодавчих актів України, виклавши зміни в редак-
ції такого змісту:

«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»  
та «Про товарні біржі»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної 

Ради УРСР, 1984 p., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 163:
а) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«Порушення установленого законом порядку здійснення емісії цінних паперів»;
б) в абзаці першому частини другої слова «вчинене уповноваженою особою» ви-

ключити;
2) в абзаці першому частини першої статті 1635 після слів «особою емітента» до-

повнити словами «цінних паперів», а слова «інвестору в цінні папери (в тому числі 
акціонеру)» замінити словами «інвестору у фінансові інструменти, який набув право 
власності на цінні папери такого емітента»;

3) назву статті 1636 викласти в такій редакції:
«Стаття 1636.  Ненадання документів, надання яких передбачено законодавством 

про депозитарну систему України»;
4) назву і абзац перший частини першої статті 1637 викласти в такій редакції:
«Стаття 1637.  Порушення порядку діяльності на ринках капіталу та організованих 

товарних ринках
Здійснення фізичною особою операції (операцій), пов’язаної (пов’язаних) з без-

посереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної лі-
цензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої про-
фесійної діяльності або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає лі-
цензуванню на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого 
виду діяльності, або провадження професійної діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках з порушенням умов ліцензування»;

5) у статті 1638:
а) у назві слова «на фондовому ринку» замінити словами «на організованих рин-

ках»;
б) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на організованих ринках, встанов-

лені відповідно до законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
абзац другий після слів «накладення штрафу» доповнити словами «на фізичних 

осіб, що вчинили такі дії»;
6) у статті 1639:
а) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«Порушення заборони використання інсайдерської інформації»;
б) у примітці слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
7) у статті 16311:
а) у назві слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та орга-

нізованих товарних ринках»;
б) в абзаці першому частини першої слова «фондовому ринку» замінити словами 

«ринках капіталу та організованих товарних ринках»;
в) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Умисне розголошення професійної таємниці на ринках капіталу та організованих 

товарних ринках без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з 
професійною або службовою діяльністю, —

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян»;

8) доповнити статтями 16318 і 16319 такого змісту:
«Стаття 16318. Маніпулювання на енергетичному ринку
Дії осіб на енергетичному ринку (ринок електричної енергії та ринок природного 

газу), що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, визначені 
законодавством у сфері енергетики, —

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до десяти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністра-
тивному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються фі-
зичні особи, які вчинили дії, передбачені цією статтею, або у разі вчинення таких дій 
юридичною особою — фізична особа, яка самостійно або як член колегіального ор-
гану юридичної особи уповноважена на: виконання функцій з представництва юри-
дичної особи та/або прийняття рішень від імені юридичної особи, та/або здійснення 
контролю за діяльністю юридичної особи.

Стаття 16319.  Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових 
енергетичних продуктів

Розкриття, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а також 
надання рекомендацій іншим особам щодо купівлі або продажу оптових енергетич-
них продуктів, перелік яких визначений чинним законодавством у сфері енергетики, 
а також вчинення на власну користь або на користь інших осіб прямо або опосеред-
ковано правочинів з використанням інсайдерської інформації, спрямованих на ку-
півлю або продаж оптових енергетичних продуктів, яких стосується інсайдерська ін-
формація, —

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються фі-
зичні особи, які вчинили дії, передбачені цією статтею, або у разі вчинення таких дій 
юридичною особою — фізична особа, яка самостійно або як член колегіального ор-
гану юридичної особи уповноважена на: виконання функцій з представництва юри-
дичної особи та/або прийняття рішень від імені юридичної особи, та/або здійснення 
контролю за діяльністю юридичної особи»;

9) у статті 18830:
а) в абзаці першому частини першої слова «ринку цінних паперів, у системі» за-

мінити словами «ринках капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі за-
конодавства про систему»;

б) в абзаці першому частини третьої слова «фондового ринку» замінити словами 
«ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

10) частину першу статті 24417 викласти в такій редакції:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист 
прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 1561 — за порушен-
ня, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання рин-
ку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку), з порушенням вимог законодавства на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках, у тому числі законодавства про систему накопичувального пенсійно-
го забезпечення (статті 163, 1635, 1636, частина перша статті 1637, статті 1638—16311, 
16613, 18830), порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на орга-
нізованих ринках капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропози-
цію, або професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних рин-
ків, або суб’єктами накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та 
учасників), порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським зві-
том (стаття 16316)»;

11) у частині першій статті 24418 слово та цифри «статтею 18836» замінити словом 
та цифрами «статтями 16318, 16319, 18836»;

12) у частині першій статті 24422 слова «фондових біржах» замінити словами «ор-
ганізованих ринках», а слова «професійними учасниками фондового ринку» — сло-
вами «професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків».
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ДОКУМЕНТИ
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 

№ 25—26, ст. 131):
1) у назві та абзаці першому частини першої статті 199 слова «державних цін-

них паперів» замінити словами «державних цінних паперів, що існують у паперо-
вій формі»;

2) назву та абзац перший частини першої статті 2221 викласти в такій редакції:
«Стаття 2221. Маніпулювання на організованих ринках
1. Умисні дії фізичної особи, що мають ознаки маніпулювання на організованих 

ринках, визначені законом, що призвели до отримання такою особою або третіми 
особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у зна-
чних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних осіб»;

3) доповнити статтею 2222 такого змісту:
«Стаття 2222. Маніпулювання на енергетичному ринку
1. Умисні дії осіб на енергетичному ринку (ринок електричної енергії та ринок при-

родного газу), що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, ви-
значені законодавством у сфері енергетики, що призвели до отримання такою осо-
бою або третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особа-
ми збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним 
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи гро-
мадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —

караються штрафом від двадцяти тисяч до шістдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо 
вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються штрафом від шістдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. 1. Значним розміром у статтях 2222 та 2322 вважається розмір, що у 
тридцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гро-
мадян.

2. Значною шкодою у статтях 2222 та 2322 вважається шкода, що у тридцять тисяч 
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у статтях 2222 та 2322 вважається шкода, що у сто вісім-
десят тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Суб’єктом злочину, зазначеного у статтях 2222 та 2322, є фізична особа, яка вчи-
нила дії, передбачені цими статтями, або у разі вчинення таких дій юридичною осо-
бою — фізична особа, яка самостійно або як член колегіального органу юридичної 
особи уповноважена на виконання функцій з представництва юридичної особи та/
або прийняття рішень від імені юридичної особи та/або здійснення контролю за ді-
яльністю юридичної особи»;

4) абзац перший частини першої статті 2231 після слів «інвесторові в» доповнити 
словами «фінансові інструменти, який набув права власності на»;

5) статтю 2232 виключити;
6) у статті 224:
а) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 224.  Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів 

(крім державних цінних паперів)»;
б) в абзаці першому частини першої слово «недержавних» виключити та допо-

внити словами «(крім державних цінних паперів), що існують у паперовій формі»;
7) у назві та абзаці першому статті 232 слова «або банківської таємниці» замінити 

словами «банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках»;

8) у статті 2321:
а) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Порушення заборони використання інсайдерської інформації, якщо це призве-

ло до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунто-
ваного прибутку в значному розмірі, або уникнення особою, яка вчинила зазначені 
дії, чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоро-
нюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним 
чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб»;

б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на 

користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження (заміну 
сторін) фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація, якщо це 
призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необ-
ґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником ринків капіталу 
чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охороню-
ваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб»;

в) у пункті 3 примітки слова «фондового ринку» замінити словами «ринків ка-
піталу»;

9) доповнити статтею 2323 такого змісту:
«Стаття 2323.  Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових 

енергетичних продуктів
1. Умисне незаконне розкриття, передача або надання доступу до інсайдерської 

інформації, а також надання рекомендацій іншим особам щодо купівлі або продажу 
оптових енергетичних продуктів, перелік яких визначений чинним законодавством у 
сфері енергетики, на основі інсайдерської інформації, якою дана особа володіє, як-
що це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особа-
ми необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником оптово-
го енергетичного ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло 
значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих гро-
мадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —

караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Вчинення на власну користь або на користь інших осіб, прямо або опосередко-
вано правочинів з використанням інсайдерської інформації, спрямованих на купівлю 
або продаж оптових енергетичних продуктів, перелік яких визначений чинним зако-
нодавством у сфері енергетики, якщо це призвело до отримання особою, яка вчини-
ла зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, 
або уникнення учасником оптового енергетичного ринку чи третіми особами значних 
збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свобо-
дам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб, —

караються штрафом від п’ятдесяти п’яти тисяч до шістдесяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні поса-
ди або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або 
за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, —

караються штрафом від шістдесяти п’яти тисяч до сімдесяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні поса-
ди або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Дії, передбачені частинами першою — третьою цієї статті, якщо вони вчинені 
організованою групою, —

караються штрафом від шістдесяти тисяч до сімдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років».

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., 
№№ 18—22, ст. 144):

1) у частині третій статті 41 слова «і ринках цінних паперів» замінити словами 
«ринках капіталу та організованих товарних ринках»;

2) в абзаці четвертому частини другої статті 66 слова «від цінних паперів» заміни-
ти словами «за фінансовими інструментами»;

3) у частині другій статті 83 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «рин-
ках капіталу та організованих товарних ринках»;

4) в абзаці четвертому частини першої статті 140 слова «від цінних паперів» замі-
нити словами «за фінансовими інструментами»;

5) статтю 163 викласти в такій редакції:
«Стаття 163. Цінні папери у господарській діяльності
1. Відносини, що виникають під час емісії (видачі), обігу, викупу та погашення цін-

них паперів, регулюються Законом України «Про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки»;

6) статті 164—166 виключити;
7) у статті 179:
а) частину другу після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «дер-

жавні органи та органи державної влади»;
б) в абзаці четвертому частини четвертої слова «органом державної влади» замі-

нити словами «державним органом або органом державної влади»;
8) статтю 181 викласти в такій редакції:
«Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним ко-

дексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом»;
9) у назві та тексті статті 185 слово «біржі» у всіх відмінках замінити словами 

«організовані ринки капіталу, організовані товарні ринки» у відповідному відмінку;
10) статтю 278 викласти в такій редакції:
«Стаття 278. Товарні ринки
1. Організація торгівлі продукцією на товарних ринках (у тому числі правила роз-

рахунків), крім випадків, передбачених законодавством у сфері енергетики, регулю-

ється законами України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «Про 
товарні біржі».

2. Правові умови організації та здійснення купівлі-продажу електричної енергії, у 
тому числі проведення розрахунків, встановлюються Законом України «Про ринок 
електричної енергії».

Правові умови організації та здійснення купівлі-продажу природного газу, у то-
му числі проведення розрахунків, встановлюються Законом України «Про ринок при-
родного газу»;

11) статті 279—282 виключити;
12) частину п’яту статті 333 виключити;
13) статті 356—361 виключити.
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 

40—44, ст. 356):
1) частину п’яту статті 152 виключити;
2) статтю 155 виключити;
3) пункт 3 частини першої статті 195 викласти в такій редакції:
«3) деривативні цінні папери — цінні папери, що посвідчують право власника у 

визначених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) випадках та поряд-
ку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації 
встановлених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо базово-
го активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового по-
казника»;

4) у частині другій статті 197:
абзац перший після слова «випуску» доповнити словом «(видачі)»;
в абзаці другому слово «документарній» замінити словом «паперовій»;
5) у статті 207:
а) в абзаці першому частини першої:
перше речення доповнити словами «або надсилалися ними до інформаційно-те-

лекомунікаційної системи, що використовується сторонами»;
доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо зміст правочину зафіксований 

у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шля-
хом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не перед-
бачено законом»;

б) частину третю доповнити словами «або іншим чином врегульовується порядок 
його використання сторонами»;

6) у частині першій статті 389 слово «документарній» замінити словом «паперо-
вій»;

7) у статті 537:
а) назву та абзац перший частини першої після слова «контори» доповнити сло-

вами «або на рахунок ескроу»;
б) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Порядок внесення цінних паперів, що існують в електронній формі, в депозит 

нотаріуса (нотаріальної контори) або на відповідний рахунок ескроу в цінних паперах 
встановлюється законодавством про депозитарну систему України»;

в абзаці другому слово «документарній» замінити словом «паперовій»;
8) частину першу статті 572 після слів «забезпеченого заставою» доповнити сло-

вами «а також в інших випадках, встановлених законом»;
9) частину другу статті 576 після слів «заставодавець набуде» доповнити слова-

ми «та/або може набути»;
10) частину першу статті 589 після слів «забезпеченого заставою» доповнити сло-

вами «а також в інших випадках, встановлених законом»;
11) пункт 3 частини другої статті 592 викласти в такій редакції:
«3) в інших випадках, встановлених законом або договором»;
12) у частині другій статті 5972 слова «цінні папери та» виключити;
13) частину третю статті 598 викласти в такій редакції:
«3. Особливості припинення зобов’язань за правочинами щодо фінансових ін-

струментів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним, встановлю-
ються законодавством»;

14) частину другу статті 604 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У випадках, передбачених законом або договором, новація може здійснюватися 

щодо декількох первісних зобов’язань»;
15) у частині першій статті 630 слова «оприлюднених у встановленому порядку» 

виключити;
16) в абзаці першому частини першої статті 638 слова «в належній формі» ви-

ключити;
17) у статті 650:
а) у назві слово «біржах» замінити словами «організованих ринках капіталу та ор-

ганізованих товарних ринках»;
б) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Особливості укладення договорів на організованих ринках капіталу, організо-

ваних товарних ринках, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними ак-
тами законодавства»;

18) частину четверту статті 656 викласти в такій редакції:
«4. До договору купівлі-продажу, що укладається на організованих ринках капі-

талу та організованих товарних ринках, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), до-
говору купівлі-продажу валютних цінностей і договорів купівлі-продажу фінансових 
інструментів, укладених поза організованим ринком, застосовуються загальні поло-
ження про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види догово-
рів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті»;

19) частину другу статті 969 виключити;
20) у статті 10761:
а) частину першу після слів «(бенефіціару або бенефіціарам)» доповнити словами 

«а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — особі (особам), вказаній 
бенефіціаром, якщо це передбачено відповідним договором»;

б) частину другу після слів «бенефіціару (бенефіціарам)» доповнити словами «а в 
разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — особі (особам), вказаній бе-
нефіціаром, якщо це передбачено відповідним договором»;

21) у статті 10762:
а) перше речення частини першої після слів «перерахування бенефіціару» допо-

внити словами «(у разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — вказаній 
ним особі, якщо це передбачено відповідним договором)», а після слів «таких коштів 
бенефіціару» — словами «(у разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — 
вказаній ним особі, якщо це передбачено відповідним договором)»;

б) у частині третій:
перше речення доповнити словами «(у разі надання бенефіціаром письмової вка-

зівки банку — вказаній ним особі, якщо це передбачено відповідним договором)»;
друге речення після слів «перерахування бенефіціару» доповнити словами «або 

вказаній ним особі»;
22) у статті 10763:
а) у частині другій слово «особою» виключити, а слова «цій особі» замінити сло-

вами «відповідній особі»;
б) у першому реченні частини четвертої після слів «коштів бенефіціару» допо-

внити словами «(у разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — вказа-
ній ним особі)», а слова «зазначену в договорі» замінити словами «про що зазна-
чається у договорі»;

23) у частині четвертій статті 10768:
абзац перший доповнити словами «у разі якщо такий бенефіціар надав відповід-

ну письмову вказівку банку»;
абзац другий після слів «та/або бенефіціару» доповнити словами «(у разі надання 

бенефіціаром письмової вказівки банку — вказаній ним особі)».
5. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) статтю 4 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій 

відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні 
ринки», має право звертатися до господарського суду згідно з встановленою юрис-
дикцією господарських судів за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав та законних інтересів власників облігацій.

Термін «адміністратор за випуском облігацій» вживається у цьому Кодексі у значен-
ні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

У зв’язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами п’ятою 
— сьомою;

2) частину шосту статті 6 викласти в такій редакції:
«6. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, 

державні органи, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання дер-
жавного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову ді-
яльність у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки», реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформацій-
но-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої 
офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній сис-
темі в добровільному порядку»;

3) у частині першій статті 20:
пункт 5 після слів «у спорах щодо» доповнити словами «фінансових інструмен-

тів, зокрема щодо»;
доповнити пунктами 18 і 19 такого змісту:
«18) справи у спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав 

та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за ви-
пуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення 
за такими облігаціями;

19) справи у спорах щодо оскарження рішення зборів власників облігацій.

Терміни «особа, яка надає забезпечення», «збори власників облігацій» вживають-
ся у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки»;

4) у частині першій статті 22:
у пункті 1 слова «прав на цінні папери» замінити словами «прав на фінансові ін-

струменти»;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Термін «фінансові інструменти» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведе-

ному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
5) у статті 30:
а) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Спори, пов’язані з емісією, обігом, викупом або погашенням емісійних цінних 

паперів, у тому числі деривативних цінних паперів, розглядаються господарським су-
дом за місцезнаходженням емітента.

Термін «деривативні цінні папери» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведе-
ному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

б) після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
«9. Спори, пов’язані з видачею, обігом, викупом або погашенням неемісійних цін-

них паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням особи, яка 
видала неемісійний цінний папір.

10. Спори, пов’язані з укладенням або виконанням деривативних контрактів або 
договорів про купівлю-продаж права вимоги чи інших договорів, наслідками яких є 
заміна сторони деривативного контракту, розглядаються господарським судом за 
місцезнаходженням відповідача.

11. Спори, пов’язані з емісією (видачею), обігом, виконанням (викупом або пога-
шенням) інструментів грошового ринку, розглядаються господарським судом за міс-
цезнаходженням відповідача.

12. Спори щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та закон-
них інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском 
облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за таки-
ми облігаціями, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відпо-
відача».

У зв’язку з цим частини дев’яту — дванадцяту вважати відповідно частинами три-
надцятою — шістнадцятою;

в) доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:
«17. Терміни «деривативні цінні папери», «неемісійні цінні папери», «дериватив-

ні фінансові інструменти», «інструменти грошового ринку» вживаються у цьому Ко-
дексі у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки»;

6) статтю 45 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. У спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та за-

конних інтересів власників облігацій стороною в судовому процесі є адміністратор за 
випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій, відповідно до положень 
Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і 
четвертою;

7) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. У разі якщо стороною в судовому процесі є адміністратор за випуском облі-

гацій, здійснення ним відмови від позову, визнання позову на будь-якій стадії судо-
вого процесу, подання зустрічного позову, зменшення розміру позовних вимог, змі-
ни предмета позову, укладення мирової угоди, відмови від апеляційної або касацій-
ної скарги можливе виключно за наявності згоди зборів власників облігацій, отрима-
ної адміністратором за випуском облігацій, відповідно до положень Закону України 
«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

8) у статті 137:
а) пункт 2 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«2) Центральному депозитарію цінних паперів та депозитарній установі надава-

ти емітенту реєстр власників іменних цінних паперів для проведення загальних збо-
рів акціонерів»;

б) доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Арешт на майнові права у вигляді майнових прав на цінні папери у внутріш-

ній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в по-
рядку, встановленому статтею 64 Закону України «Про ринки капіталу та організо-
вані товарні ринки».

Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що 
знаходяться в Національному банку України або іншому банку на рахунках, відкритих 
Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забез-
печення здійснення грошових розрахунків»;

9) статтю 242 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Рішення суду (повне або скорочене) про відкриття провадження у справі про 

банкрутство в день його проголошення надсилається особам, які провадять клірин-
гову діяльність, на офіційну електронну адресу таких осіб, зареєстровану в Єдиній су-
довій інформаційно-телекомунікаційній системі».

6. Статтю 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної 
Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі облі-
ку особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в поряду, встановлено-
му статтею 64 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які 
знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, від-
критих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для 
забезпечення здійснення грошових розрахунків».

7. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради 
України, 2017 р., № 48, ст. 436):

1) у статті 4:
а) пункт 8 частини першої викласти в такій редакції:
«8) позивач — особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до ад-

міністративного суду, або адміністратор за випуском облігацій, який подає позов до 
адміністративного суду на захист прав, свобод та інтересів власників облігацій відпо-
відно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні рин-
ки», а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано 
позов до адміністративного суду»;

б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Термін «адміністратор за випуском облігацій» у цьому Кодексі вживається у 

значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки»;

2) частину першу статті 19 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) спорах адміністратора за випуском облігацій, який діє в інтересах власни-

ків облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та органі-
зовані товарні ринки», із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рі-
шень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи без-
діяльності»;

3) частину першу статті 43 доповнити словами «адміністратором за випуском об-
лігацій»;

4) статтю 47 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. У разі якщо стороною в адміністративному процесі є адміністратор за випус-

ком облігацій, здійснення ним відмови від позову, зменшення розміру позовних ви-
мог, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, відмови від апеляційної або 
касаційної скарги можливе виключно за наявності згоди зборів власників облігацій, 
отриманої відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організо-
вані товарні ринки».

Термін «збори власників облігацій» у цьому Кодексі вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

У зв’язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою 
та дев’ятою.

8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 
України, 2013 р., №№ 9—13, ст. 88):

1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Терміни «збори власників облігацій» та «адміністратор за випуском облігацій» 

у цьому Кодексі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки ка-
піталу та організовані товарні ринки».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
2) у частині першій статті 55 слова «а також» виключити та доповнити словами 

«а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників 
облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди»;

3) статтю 56 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі якщо потерпілим є адміністратор за випуском облігацій, здійснення ним 

відмови від обвинувачення, апеляційної скарги, касаційної скарги, укладення угоди 
про примирення можливі за згодою зборів власників облігацій, отриманою відповід-
но до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

4) у статті 61:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій 

кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завда-
но майнової та/або моральної шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопо-
рушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, а та-
кож адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону Укра-
їни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників об-
лігацій, яким кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним ді-
янням завдано майнової шкоди, та яка (який) в порядку, встановленому цим Кодек-
сом, пред’явила (пред’явив) цивільний позов»;

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
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«4. У разі якщо цивільним позивачем є адміністратор за випуском облігацій, здій-

снення ним відмови від цивільного позову можливе за згодою зборів власників об-
лігацій, отриманою відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки»;

5) частину першу статті 162 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону Украї-

ни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
6) частину першу статті 173 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку 

особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в поряду, встановленому 
статтею 64 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національно-
му банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозита-
рію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення гро-
шових розрахунків».

9. У Кодексі України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 
2019 р., № 19, ст. 74):

1) у статті 1:
а) абзац одинадцятий після слів «грошових зобов’язань до боржника» доповни-

ти словами «а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власни-
ків облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги 
щодо грошових зобов’язань до боржника»;

б) абзац двадцять четвертий після слів «Фонд державного майна України» допо-
внити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;

в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Терміни «адміністратор за випуском облігацій», «деривативний контракт», «ге-

неральна угода», «збори власників облігацій», «професійний учасник ринків капіта-
лу» та «професійний учасник організованих товарних ринків» вживаються у цьому 
Кодексі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки»;

2) частину другу статті 2 доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
«Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є 

стороною договору щодо фінансових інструментів та/або стороною одного або де-
кількох деривативних контрактів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з 
урахуванням особливостей, передбачених законодавством.

У разі якщо за випуском облігацій призначено адміністратора за випуском облі-
гацій, провадження у справах про банкрутство боржників, які є емітентами відповід-
них облігацій, а також боржників, які надають забезпечення за облігаціями (далі — 
боржник, який має зобов’язання за облігаціями), регулюється цим Кодексом з ура-
хуванням особливостей, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та ор-
ганізовані товарні ринки»;

3) частину дванадцяту статті 39 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Текст ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство суб’єкта під-

приємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів, 
валютних цінностей або стороною деривативного контракту чи товарної операції, у 
день її постановлення надсилається особі, яка провадить клірингову діяльність, на 
офіційну електронну адресу такої особи, зареєстровану в Єдиній судовій інформа-
ційно-телекомунікаційній системі»;

4) у частині п’ятій статті 41:
абзац четвертий після слів «не поширюється дія мораторію» доповнити словами 

та цифрами «крім випадків, передбачених статтею 94 цього Кодексу»;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів шляхом звер-

нення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує виконання зобов’язань 
суб’єкта підприємницької діяльності — сторони генеральної угоди відповідно до ви-
мог статті 94 цього Кодексу».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац шостий доповнити словами і цифрами «крім випадків, передбачених стат-

тею 94 цього Кодексу»;
5) частину першу статті 45 після абзацу першого доповнити новим абзацом та-

кого змісту:
«Адміністратор за випуском облігацій, який діє як конкурсний кредитор, подає за-

яву з вимогами до боржника з урахуванням вимог статті 931 цього Кодексу».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
6) абзац перший частини дев’ятої статті 50 після слів «є заходами плану сана-

ції» доповнити словами та цифрами «та правочинів, передбачених статтею 37 Зако-
ну України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

7) у частині шостій статті 62:
у першому реченні слова «управителя іпотечним покриттям» замінити словами 

«адміністратора за випуском облігацій»;
у другому реченні слово «законом» замінити словами «Законом України «Про іпо-

течні облігації»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Активи адміністратора за випуском облігацій, отримані ним від емітента відпо-

відних облігацій, осіб, які надають забезпечення за ними, у процесі стягнення забор-
гованості за такими облігаціями або в процедурі банкрутства, або ліквідації таких осіб 
для подальшої передачі власникам облігацій як погашення та виплата доходів за ни-
ми, не включаються до ліквідаційної маси такого адміністратора за випуском обліга-
цій. Відчуження цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки»;

8) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
«2. Ліквідатор здійснює продаж фінансових інструментів у порядку, визначено-

му законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором та ін-
вестиційною фірмою»;

9) статтю 93 викласти в такій редакції:
«Стаття 93.  Особливості банкрутства професійних учасників ринків капіталу та  

організованих товарних ринків
1. Якщо законодавством не встановлено окрему процедуру банкрутства відповід-

ного професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, до та-
кого учасника застосовуються положення цього Кодексу з урахуванням особливос-
тей, встановлених цією статтею.

Для цілей цієї статті під терміном «клієнт» розуміється інвестор у фінансові ін-
струменти або емітент цінних паперів, що уклав договір андеррайтингу або договір 
про організацію розміщення з гарантією, або договір про організацію розміщення без 
надання гарантії з професійним учасником ринків капіталу, який відповідно до цього 
Кодексу визнається боржником.

2. Не врегульовані цією статтею особливості процедури банкрутства професій-
них учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також заходи що-
до захисту прав та інтересів клієнтів установлюються Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку за погодженням з державним органом з питань бан-
крутства.

3. Порядок запобігання банкрутству та проведення досудових процедур віднов-
лення платоспроможності професійних учасників ринків капіталу та організованих 
товарних ринків встановлюється законодавством.

4. Розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор професійного учасника 
ринків капіталу та організованих товарних ринків повинен мати сертифікат, що вида-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на право вчинен-
ня дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням відповідного виду професійної ді-
яльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

5. Розпорядник майна зобов’язаний у десятиденний строк з дня його призначен-
ня надіслати офіційним каналом зв’язку, передбаченим Законом України «Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки», Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку та розмістити на веб-сайті такого професійного учасника ринків капі-
талу та організованих товарних ринків повідомлення про відкриття провадження у 
справі про банкрутство та призначення розпорядника майна. У повідомленні зазнача-
ються реквізити сертифіката, виданого розпоряднику майна Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, а також клієнтам пропонується або надати про-
фесійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, які є боржни-
ком, розпорядження щодо дій, які необхідно здійснити з активами клієнтів, що пере-
бувають у володінні та/або користуванні, та/або розпорядженні такого професійного 
учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, або подати до господар-
ського суду заяву з вимогами до такого боржника, а також документи, що їх підтвер-
джують, для внесення відомостей про такого клієнта до реєстру вимог кредиторів.

6. Фінансові інструменти, грошові кошти та інше майно, що належать клієнтам 
професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та пере-
бувають у володінні та/або користуванні, та/або розпорядженні такого учасника, не 
включаються до складу ліквідаційної маси.

7. Якщо вимоги клієнтів щодо повернення з володіння та/або користування, та/
або розпорядження професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, що є боржником, належних клієнтам цінних паперів на пред’явника, що 
мають однаковий міжнародний ідентифікаційний номер, перевищують кількість та-
ких цінних паперів, які перебувають у фактичному володінні професійного учасни-
ка ринків капіталу, повернення таких цінних паперів клієнтам здійснюється пропо-
рційно до їхніх вимог.

Вимоги клієнтів щодо повернення належних їм цінних паперів у незадоволеній 
їх частині визнаються грошовими зобов’язаннями і задовольняються відповідно до 
черги (класу) кредитора, передбаченої цим Кодексом.

8. Під час проведення санації професійного учасника ринків капіталу керуючий са-
нацією має право за згодою клієнта передати цінні папери, передані у володіння та/
або користування та/або розпорядження такому професійному учаснику ринку ка-
піталу клієнтом, іншому суб’єкту підприємницької діяльності, який має ліцензію на 

провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності на рин-
ках капіталу.

9. Фінансові інструменти, що належать професійному учасникові ринків капіталу 
і допущені до торгів на організованих ринках капіталу, підлягають продажу на орга-
нізованих ринках капіталу.

У разі якщо зазначені фінансові інструменти не допущені до торгів на організо-
ваних ринках капіталу, вони підлягають продажу в порядку, встановленому цим Ко-
дексом»;

10) доповнити статтею 931 такого змісту:
«Стаття 931.  Особливості банкрутства боржника, який має зобов’язання за обліга-

ціями за участю адміністратора за випуском облігацій
1. Адміністратор за випуском облігацій зазначає у заяві з вимогами до боржника 

єдину вимогу кредитора, що дорівнює сумі усіх підтверджених вимог власників об-
лігацій, в інтересах яких діє такий адміністратор. При цьому зазначення в заяві кож-
ного власника облігацій, вимога якого включена до єдиної вимоги кредитора, не ви-
магається.

2. Передбачені цим Кодексом права адміністратора за випуском облігацій як кре-
дитора у справі про банкрутство боржника, який має зобов’язання за облігаціями, 
реалізуються адміністратором з урахуванням особливостей, встановлених Законом 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Виплати, отримані адміністратором за випуском облігацій у ході процедур бан-
крутства боржника, який має зобов’язання за облігаціями, розподіляються між влас-
никами таких облігацій у порядку, передбаченому статтею 122 Закону України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

11) статтю 94 викласти в такій редакції:
«Стаття 94.  Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є 

стороною одного або кількох правочинів, вчинених з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу

1. Для цілей цієї статті:
1) термін «правочин щодо фінансових інструментів» вживається у значенні, наве-

деному у частині першій статті 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки», а терміни «нетто-зобов’язання», «розрахунок вартості зобов’язань», 
«сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу», «угода щодо ліквідаційного неттінгу» 
— у значеннях, наведених у частині другій статті 40 Закону України «Про ринки капі-
талу та організовані товарні ринки»;

2) під датою ліквідаційного неттінгу розуміється дата прийняття рішення, перед-
баченого пунктом 1 частини першої статті 39 Закону України «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки».

2. Ліквідаційний неттінг — це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди що-
до ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено 
про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі — осо-
ба, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов’язань 
суб’єкта підприємницької діяльності — сторони угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, а також зобов’язань 
кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу, за одним або кількома деривативними контрактами, що існував (існували) ста-
ном на дату ліквідаційного неттінгу та був укладений (були укладені) такими сторо-
нами з посиланням на обов’язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного не-
ттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідацій-
ного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома деривативними контрактами незалежно від їх змісту та/або стро-
ку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лік-
відаційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного не-
ттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов’язань, які іс-
нували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, 
сума яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до пункту 1 ці-
єї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими гро-
шовими зобов’язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов’язань, передбачених підпунктом «а» цього 
пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини 
другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу 
зобов’язань за одним або кількома деривативними контрактами, укладеним (укладе-
ними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється у таких випадках:
1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідацій-

ного неттінгу;
2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття 

рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті;
3) деривативний контракт, що містить посилання на обов’язковість відповідної 

угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений стороною — суб’єктом підпри-
ємницької діяльності після дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 части-
ни першої цієї статті.

5. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквіда-
ційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує ви-
конання зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності — сторони угоди щодо лік-
відаційного неттінгу, щодо якого прийнято рішення, передбачене пунктом 2 частини 
першої цієї статті, за одним або кількома деривативними контрактами, зазначеними 
у пункті 1 частини другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не по-
требують будь-якої згоди та/або затвердження такого суб’єкта підприємницької ді-
яльності або будь-якої іншої особи.

6. Положення цього Кодексу, що регулюють банкрутство юридичних осіб, за-
стосовуються до процедур банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є 
стороною одного або кількох деривативних контрактів, укладених з посиланням на 
обов’язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, в частині, що не су-
перечить положенням цієї статті. У разі суперечності норм цього Кодексу, що ре-
гулюють банкрутство юридичних осіб, з нормами цієї статті, норми цієї статті ма-
ють перевагу.

7. Положення цієї статті застосовуються також до:
1) товарних операцій, правочинів щодо фінансових інструментів, щодо валют-

них цінностей, за умови вчинення таких операцій (правочинів) з посиланням на 
обов’язковість для них відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

2) правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань за дерива-
тивними контрактами та іншими правочинами, зазначеними у цій частині».

10. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної 
Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) в абзаці дванадцятому частини першої статті 4 слова «валютних біржах» замі-
нити словами «регульованих грошових ринках»;

2) в абзаці третьому частини другої статті 7 слова «товарними, фондовими, ва-
лютними біржами» замінити словами «операторами організованих товарних, органі-
зованих фондових та регульованих грошових ринків».

11. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради 
України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 2 слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити 
словами «ринки капіталу»;

2) у першому реченні частини третьої статті 4 слова «цільових облігацій підпри-
ємств» замінити словами «цільових корпоративних облігацій»;

3) в абзаці першому частини четвертої статті 7 слово «випуску» замінити слова-
ми «емісії (видачі)»;

4) частину першу статті 9 доповнити словами «або проспект цінних паперів (рі-
шення про емісію цінних паперів)»;

5) в абзаці третьому частини першої статті 10 слова «облігаційні позики» заміни-
ти словом «облігації»;

6) абзац п’ятий частини третьої статті 12 доповнити словами «а також шляхом 
здійснення державного регулювання у відповідній сфері».

12. У статті 11 Закону України «Про споживчу кооперацію» (Відомості Верховної 
Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414 із наступними змінами):

в абзаці другому частини другої слово «біржі» виключити;
в абзаці першому частини третьої слово «біржах» замінити словами «організова-

них товарних ринках».
13. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 

47, ст. 642 із наступними змінами):
1) частину другу статті 1 після слова «зобов’язання» доповнити словами «або в ін-

ших випадках, встановлених законом»;
2) у статті 3:
а) у частині першій слова «існуюча або майбутня вимога» замінити словами «існу-

юча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому»;
б) частину другу доповнити словами «та/або про максимальний розмір вимоги, 

яка забезпечується заставою»;
3) у другому реченні статті 7 слова «обороті або у переробці» замінити словами 

«обороті (переробці) та фінансових інструментів в обігу»;
4) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами «якщо інше не 

встановлено законом»;
5) розділ VI доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Застава фінансових інструментів в обігу
При заставі фінансових інструментів в обігу заставодавець зберігає за собою пра-

во володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави без збереження 
застави, якщо договором не передбачено інше.

У разі відчуження (заміни сторін) заставлених фінансових інструментів в обігу за-
ставодавець зобов’язаний замінити їх іншими фінансовими інструментами, які від-
повідають зазначеним у договорі застави вимогам, до дня виконання основного 
зобов’язання. Відступлення від зазначених у договорі застави вимог до предмета за-
стави в обігу, у тому числі зменшення кількості та сукупної номінальної вартості фі-
нансових інструментів, допускається виключно за згодою заставодержателя.

Якщо у день виконання основного зобов’язання кількість та сукупна номіналь-
на вартість заставлених фінансових інструментів у власності заставодавця внаслідок 
дій заставодавця, передбачених частиною другою цієї статті, не відповідають вимо-
гам договору із заставодержателем, останній може замінити предмет застави на інші 
фінансові інструменти, валюту чи банківські метали заставодавця. Ринкова вартість 
такого нового предмета застави не повинна бути меншою, за обґрунтованою оцінкою 
заставодержателя, вартості первинного предмета застави. Заставодержатель пови-
нен надіслати повідомлення про свій вибір заставодавцю та усім причетним учасни-
кам ринку, відповідальним за облік прав власності на відповідні активи. Заміна пред-
мета застави набирає чинності з дня, наступного за днем надсилання заставодержа-
телем такого повідомлення».

14. У Законі України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 1994 р., № 25, ст. 198; 2017 р., № 48, ст. 436):

1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін переда-

ватися:
спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здій-

сненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, як-
що комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;

спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та органі-
зацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так са-
мо їх спори з іншими суб’єктами права України; а також

спори між адміністратором за випуском облігацій, який діє в інтересах власників 
облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки», та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення 
за такими облігаціями, якщо принаймні одна зі сторін спору є підприємством з іно-
земними інвестиціями»;

2) у статті 2:
абзац п’ятий після слів «інвестування; фінансування» доповнити словами «емісія 

облігацій, надання забезпечення за облігаціями»;
доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«-терміни «адміністратор за випуском облігацій» та «особа, яка надає забезпечен-

ня» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та ор-
ганізовані товарні ринки»;

3) друге речення частини другої статті 7 після слів «підписаному сторонами» до-
повнити словами «або міститься у проспекті цінних паперів (рішенні про емісію цін-
них паперів), що передбачає призначення адміністратора за випуском облігацій».

15. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-
ні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:
«Закон України

Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків
Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринків 

капіталу та організованих товарних ринків та державного контролю за емісією (вида-
чею) і обігом, укладенням та виконанням фінансових інструментів в Україні»;

2) у статті 1:
а) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків — здій-

снення державою в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринками капіталу, 
регулювання правил функціонування організованих товарних ринків і провадження 
клірингової діяльності щодо правочинів, вчинених на таких ринках, а також заходів 
щодо запобігання і протидії зловживанням і порушенням на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках»;

б) частину другу викласти в такій редакції:
«Терміни «адміністратор за випуском облігацій», «актив, допущений до торгів на 

організованому ринку», «деривативний контракт», «збори власників облігацій», «ін-
вестор в фінансові інструменти», «оператор організованого ринку», «особа, відпові-
дальна за проведення зборів власників облігацій», «особа, яка здійснює управлінські 
функції», «офіційний канал зв’язку», «проспект цінних паперів», «професійний учас-
ник ринків капіталу», «професійний учасник організованих товарних ринків», «рин-
ки капіталу», «системно важливий професійний учасник ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків», «учасники ринків капіталу», «фінансові інструменти» вжи-
ваються у цьому Законі в значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіта-
лу та організовані товарні ринки».

Терміни «номінальний утримувач», «система депозитарного обліку» вживають-
ся у цьому Законі в значенні, наведеному у Законі України «Про депозитарну сис-
тему України».

Термін «споживач фінансових послуг» вживається у цьому Законі в значенні, на-
веденому у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»;

3) у статті 2:
а) у назві слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та ор-

ганізованих товарних ринків»;
б) у частині першій:
в абзаці першому слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіта-

лу та організованих товарних ринків»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«реалізації єдиної державної політики у сфері емісії (видачі) та обігу цінних папе-

рів, укладення і виконання деривативних контрактів, вчинення правочинів щодо ін-
ших фінансових інструментів, а також організації діяльності професійних учасників 
організованих товарних ринків»;

в абзаці третьому слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капі-
талу»;

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
«забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу, їх учасників та органі-

зованих товарних ринків;
забезпечення рівних можливостей для доступу осіб, що мають намір провадити 

професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, емітен-
тів та інвесторів до ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

в абзаці сьомому слова «фондового ринку (у тому числі споживачів фінансових 
послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну 
діяльність на ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу (у тому числі 
споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які 
провадять професійну діяльність на ринку капіталу»;

в абзаці восьмому слова «фондові ринки» замінити словами «ринки капіталу»;
в абзацах дев’ятому та одинадцятому слова «ринку цінних паперів» замінити сло-

вами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції 

на ринках капіталу та організованих товарних ринках»;
4) у статті 3:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 3.  Форми державного регулювання ринків капіталу та організованих то-

варних ринків
Державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків здійсню-

ється у випадках і в межах, встановлених законом, у таких формах:
прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринків капіталу та ор-

ганізованих товарних ринків;
провадження нагляду, здійснення регулювання та контролю щодо реалізації прав 

та виконання обов’язків учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків;
регулювання емісії (видачі), обігу, викупу та погашення цінних паперів, укладен-

ня і виконання деривативних контрактів та вчинення і виконання правочинів щодо ін-
ших фінансових інструментів;

видача ліцензій на провадження відповідного виду діяльності в межах професій-
ної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також забезпе-
чення контролю за такою діяльністю;

заборона здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках у разі відсутності ліцензії на відповідну діяльність або зупинення та-
кої діяльності на певний строк (до одного року) відповідно до законодавства, а та-
кож притягнення до відповідальності за порушення правил здійснення такої діяль-
ності згідно із законом;

реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати емісії цінних паперів та 
затвердження проспектів цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, 
звіту про результати емісії цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;

створення системи захисту прав інвесторів у фінансові інструменти і контролю за 
дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які провадять профе-
сійну діяльність на ринках капіталу;

контроль за достовірністю та повнотою розкриття інформації емітентами та осо-
бами, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках;

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринках капіталу та ор-
ганізованих товарних ринках, а також провадження контролю за дотриманням таких 
правил і стандартів;
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пруденційний нагляд за професійними учасниками ринків капіталу та організова-

них товарних ринків у межах діяльності, яка провадиться такими учасниками на під-
ставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії;

реєстрація специфікацій деривативних контрактів, які укладаються на організова-
ному ринку деривативних контрактів;

контроль за діяльністю осіб, які провадять діяльність, пов’язану з ринками капіта-
лу та організованими товарними ринками;

проведення інших заходів відповідно до закону»;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Вимоги, що встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку до професійних учасників ринків капіталу, які є банками, повинні узго-
джуватися з відповідними вимогами до банків, встановленими Національним бан-
ком України»;

5) статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4.  Діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що 

підлягає ліцензуванню
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 

порядку в межах відповідних видів професійної діяльності на ринках капіталу видає 
ліцензії на такі види діяльності:

1) субброкерська діяльність;
2) брокерська діяльність;
3) дилерська діяльність;
4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) інвестиційне консультування;
6) андеррайтинг;
7) діяльність з розміщення з наданням гарантії;
8) діяльність з розміщення без надання гарантії;
9) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондо-

вому ринку;
10) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому 

ринку деривативних контрактів;
11) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульо-

ваному грошовому ринку;
12) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосто-

ронньому торговельному майданчику;
13) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на багатосторон-

ньому торговельному майданчику деривативних контрактів;
14) діяльність з організації торгівлі облігаціями на організованому торговельно-

му майданчику облігацій;
15) діяльність з організації укладення деривативних контрактів на організованому 

торговельному майданчику деривативних контрактів;
16) діяльність з управління активами;
17) діяльність з управління іпотечним покриттям;
18) депозитарна діяльність депозитарної установи;
19) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
20) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
21) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
22) клірингова діяльність центрального контрагента;
23) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю;
24) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування;
25) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею 

порядку видає ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих то-
варних ринках — діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Ліцензування професійної діяльності здійснює Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють таку про-
фесійну діяльність, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний 
фонд — суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Наці-
ональній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з 
дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу 
нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, що підтверджують усу-
нення причин анулювання попередньої ліцензії.

Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання 
ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку»;

6) у частині тринадцятій статті 41 слова «публічного розміщення, купуватися та 
продаватися на фондовій біржі» замінити словами «публічної пропозиції, купувати-
ся та продаватися на регульованому фондовому ринку, крім облігацій міжнародних 
фінансових організацій»;

7) частини другу і третю статті 5 замінити трьома новими частинами такого змісту:
«З метою забезпечення державного регулювання ринків капіталу та організова-

них товарних ринків Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ство-
рює комплексну інформаційну систему (далі — КІС) як інтегровану систему, скла-
дові (підсистеми) якої забезпечують, зокрема, здійснення Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку нагляду за діяльністю учасників ринків капіталу 
та організованих товарних ринків, надання нею послуг (у тому числі електронних), 
пов’язаних із здійсненням державного регулювання ринків капіталу та організова-
них товарних ринків, фізичним та юридичним особам, а також розкриття інформа-
ції учасниками ринків капіталу та професійними учасниками організованих товар-
них ринків.

Порядок функціонування КІС встановлюється Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку. Доступ учасників ринків капіталу та професійних учасни-
ків організованих товарних ринків до КІС здійснюється на безоплатній основі.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку укладає з державним 
підприємством, що належить до сфери її управління, договір про технічне, техно-
логічне забезпечення функціонування КІС, умови якого повинні містити, зокрема, 
обов’язок такого підприємства (технічного адміністратора) забезпечити збережен-
ня та захист даних, що містяться в КІС»;

8) у частині двадцять восьмій статті 6 слова «законодавства України про цінні па-
пери» замінити словами «законодавства України про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки»;

9) у статті 7:
а) у частині першій:
у пункті 1 слова «ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адапта-

ції національного ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків в Україні, сприяння адаптації національних ринків капіталу»;

у пункті 2 слова «ринку цінних паперів та їх похідних» замінити словами «ринків 
капіталу та організованих товарних ринків»;

у пункті 3 слова «випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території Укра-
їни» замінити словами «емісією (видачею) і обігом цінних паперів, укладенням і ви-
конанням деривативних контрактів і вчиненням та виконанням правочинів щодо ін-
ших фінансових інструментів на організованих ринках»;

пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) захист прав інвесторів у фінансові інструменти (у тому числі споживачів фі-

нансових послуг у межах компетенції, визначеної Законом України «Про фінансо-
ві послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») та учасників рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків шляхом застосування заходів щодо за-
побігання і припинення порушень законодавства про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечен-
ня, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень»;

у пункті 6 слова «випуску та обігу цінних паперів в Україні» замінити словами «емі-
сії (видачі) та обігу цінних паперів в Україні, укладення та виконання деривативних 
контрактів і вчинення та виконання правочинів щодо інших фінансових інструментів 
на організованих ринках капіталу»;

б) у частині другій:
абзац перший і пункт 1 викласти в такій редакції:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладе-

них на неї завдань у випадках і межах, встановлених законом:
1) встановлює вимоги до емісії (видачі) та обігу цінних паперів, до проспекту цін-

них паперів (рішення про емісію цінних паперів), у тому числі іноземних емітентів, які 
здійснюють емісію цінних паперів на території України, а також встановлює порядок 
затвердження проспекту цінних паперів, реєстрації випуску цінних паперів, рішення 
про емісію цінних паперів, звіту про результати емісії та порядок скасування реєстра-
ції випуску цінних паперів»;

у пункті 6 слова «та обігу» замінити словами «до обігу»;
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) встановлює вимоги до правил функціонування організованого ринку та реє-

струє такі правила (зміни до них)»;
у пункті 71 слова «на фондовій біржі» замінити словами «на організованому фон-

довому ринку»;
доповнити пунктом 72 такого змісту:
«72) встановлює вимоги до специфікації деривативних контрактів, які укладають-

ся на організованому ринку, та реєструє їх (зміни до них)»;
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) встановлює перелік звітних даних та порядок їх складання учасниками рин-

ків капіталу та організованих товарних ринків»;
у пункті 101 слова «фондових бірж» замінити словами «організованих ринків»;
у пункті 102 слова «у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через осо-

бу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учас-
ників фондового ринку» замінити словами «у базі даних особи, яка провадить діяль-
ність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу»;

у пункті 12 слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інстру-
ментами»;

у пункті 13 слова «на фондових біржах та у депозитаріях» замінити словами «в 
операторах організованого ринку капіталу та у Центральному депозитарії цінних па-
перів»;

пункти 14—15 викласти в такій редакції:
«14) встановлює порядок розгляду справ про порушення законодавства про рин-

ки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувально-
го пенсійного забезпечення;

15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов’язкового розкриття ін-
формації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринках ка-
піталу та організованих товарних ринках, забезпечує функціонування загальнодос-
тупної інформаційної бази даних про ринки капіталу та організовані товарні ринки 
відповідно до законодавства»;

пункт 17 викласти в такій редакції:
«17) координує роботу з підготовки фахівців із питань ринків капіталу та органі-

зованих товарних ринків»;
доповнити пунктами 171 і 172 такого змісту:
«171) встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які вчиняють дії, пов’язані з без-

посереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організова-
них товарних ринках;

172) встановлює порядок та проводить сертифікацію фізичних осіб (крім 
пов’язаних агентів) шляхом видачі сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних 
з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів»;

пункт 18 доповнити словами «про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у 
тому числі законодавства про систему накопичувального пенсійного забезпечення»;

у пункті 21 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та 
організованих товарних ринках, у тому числі»;

пункт 23 викласти в такій редакції:
«23) роз’яснює порядок застосування законодавства про ринки капіталу та органі-

зовані товарні ринки, у тому числі законодавства про систему накопичувального пен-
сійного забезпечення, і законодавства про акціонерні товариства»;

у пункті 241 слово «оцінювачів» замінити словами «суб’єктів оціночної діяльнос-
ті»;

пункт 25 викласти в такій редакції:
«25) визначає порядок ведення та веде реєстри:
а) професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
б) інститутів спільного інвестування;
в) недержавних пенсійних фондів;
г) об’єднань професійних учасників»;
у пункті 26 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та ор-

ганізованих товарних ринків»;
у пункті 27 слова «професійної діяльності на ринку цінних паперів» замінити сло-

вами «віднесення операцій з фінансовими інструментами до операцій, що станов-
лять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках»;

у пункті 28 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та 
організованих товарних ринків», а слова «і саморегулівних організацій» виключити;

доповнити пунктом 291 такого змісту:
«291) встановлює додаткові вимоги до проведення зборів власників облігацій, під-

биття підсумків голосування на них, оформлення рішень зборів, зберігання докумен-
тації у зв’язку із зборами»;

у пункті 30 слова «(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» виключити;
доповнити пунктом 302 такого змісту:
«302) встановлює вимоги до осіб, які можуть бути адміністраторами за випуском 

облігацій»;
у пункті 371 слова «фондовому ринку» замінити словами «організованих ринках»;
у пункті 372 слова «фінансового інструменту на фондовій біржі» замінити словами 

«відповідного активу, допущеного до торгів на організованому ринку», а слово «ін-
струменту» — словом «активу»;

пункт 373 викласти в такій редакції:
«373) погоджує відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організова-

ні товарні ринки» в установленому нею порядку набуття особою участі у професій-
ному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) або її 
збільшення»;

у пункті 374 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та орга-
нізованих товарних ринків»;

пункт 375 викласти в такій редакції:
«375) встановлює пруденційні нормативи та інші показники та вимоги, що обмеж-

ують ризики по операціях, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної 
діяльності щодо кожного виду професійної діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках, а також суб’єктів системи накопичувального пенсійно-
го забезпечення»;

у пункті 376 слова «фондових бірж та депозитаріїв» замінити словами «операторів 
організованих ринків капіталу, організованих товарних ринків та Центрального депо-
зитарію цінних паперів»;

пункт 377 викласти в такій редакції:
«377) погоджує статути (зміни до них) операторів організованого ринку та Цен-

трального депозитарію цінних паперів, реєструє правила (зміни до них) організова-
ного ринку та Центрального депозитарію цінних паперів»;

у пункті 378 слова «цінних паперів» замінити словами «капіталу та здійснює на-
гляд за дотриманням законодавства про рекламу фінансових інструментів»;

пункт 379 викласти в такій редакції:
«379) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими про-

фесійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків»;
у пункті 3712 слова «на фондовому ринку» замінити словами «на ринках капіталу 

та організованих товарних ринках та осіб, які мають намір провадити діяльність тор-
гового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках»;

доповнити пунктами 3722—3724 такого змісту:
«3722) здійснює нагляд за дотриманням законодавства про ринки капіталу та ор-

ганізовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного за-
безпечення;

3723) визначає порядок надання адміністративних послуг Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку;

3724) у визначеному нею порядку встановлює факт наявності значного впливу на 
управління або діяльність професійного учасника ринків капіталу та організованих 
товарних ринків»;

10) у частині першій статті 8:
а) абзац перший викласти в такій редакції:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у випадках і межах, 

встановлених законом»;
б) у пункті 1 слова «цінних паперів» замінити словами «фінансових інструментів»;
в) пункт 2 виключити;
г) у пункті 3 слова «ринку цінних паперів та системи накопичувального пенсійно-

го забезпечення» замінити словами «ринків капіталу та інших осіб, у передбачених 
законодавством випадках»;

ґ) пункт 4 виключити;
д) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) у разі порушення законодавства про ринки капіталу та організовані товар-

ні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення, ви-
носити попередження, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 
4 цього Закону»;

е) у пункті 54 слова «фондової біржі» замінити словами «оператора організова-
ного ринку»;

є) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) у разі порушення оператором організованого ринку законодавства про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки та/або правил функціонування таких ринків зу-
пиняти торгівлю на таких ринках до усунення порушень»;

ж) у пункті 8 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та 
організованих товарних ринках»;

з) у пункті 81 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
и) у пункті 87 цифри «85» замінити цифрами «86»;
і) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, 

відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органа-
ми перевірки діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих то-
варних ринків, суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім 
вкладників та учасників) щодо їх діяльності у такій системі, та саморегулівних ор-
ганізацій професійних учасників ринків капіталу, а також перевірки діяльності емі-
тентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з емісії та обі-
гу цінних паперів»;

ї) пункт 91 викласти в такій редакції:
«91) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевір-

ки юридичних осіб, що отримали ліцензію, передбачену статтею 4 цього Закону, та 
строк дії якої закінчився або яку анульовано, щодо дотримання вимог законодавства, 
що регулює дії таких юридичних осіб у випадку закінчення строку дії або анулюван-
ня їх ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох ро-
ків з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії»;

й) у пункті 92 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та 
організованих товарних ринках»;

к) доповнити пунктом 93 такого змісту:
«93) проводити перевірки адміністраторів за випуском облігацій щодо додержан-

ня вимог законодавства про ринки капіталу, які застосовуються до адміністратора за 
випуском облігацій»;

л) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) надсилати офіційним каналом зв’язку емітентам, суб’єктам системи нако-

пичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особам, які 
провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних рин-
ках, та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про 
усунення порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні рин-
ки, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства 
про акціонерні товариства, а також вимагати надання необхідних документів відпо-
відно до законодавства»;

м) у пункті 14 після слів «чинного законодавства» доповнити словами «про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального 
пенсійного забезпечення», а слова «ринку цінних паперів та діяльності у системі на-
копичувального пенсійного забезпечення» замінити словами «ринках капіталу та ор-
ганізованих товарних ринках»;

н) пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:
«15) порушувати питання про звільнення з посад керівників операторів органі-

зованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів та інших установ інфра-
структури ринків капіталу у випадках недодержання ними чинного законодавства 
України про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему 
накопичувального пенсійного забезпечення, з метою захисту інтересів інвесторів у 
фінансові інструменти та громадян;

16) призначати тимчасово (до шести місяців) керівників операторів організованих 
ринків капіталу та організованих товарних ринків, Центрального депозитарію цінних 
паперів та інших установ інфраструктури ринків капіталу, зупиняти або припиняти 
допуск активів до торгів на організованих ринках або торгівлю ними на будь-якому 
такому ринку, зупиняти операції з деривативами на організованому ринку, зупиня-
ти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу активів, що допущені до торгів на 
організованих ринках на певний термін для захисту держави, інвесторів»;

о) у пунктах 161 та 162 слова «фондових біржах» замінити словами «організова-
них ринках», а слова «законодавства про цінні папери» — словами «законодавства 
про ринки капіталу»;

п) у пункті 164 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому рин-
ку», а слова «законодавства про цінні папери» — словами «законодавства про рин-
ки капіталу»;

р) у пункті 19 слова «та впроваджувати» виключити, а слова «фондового ринку» 
замінити словами «ринків капіталу»;

с) у пункті 22 слова «та саморегулівних організацій» виключити;
т) у пункті 25 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринки капіталу» у 

відповідному відмінку, а слова «і професійних учасників ринку цінних паперів» ви-
ключити;

у) пункт 31 виключити;
ф) пункти 321—33 замінити дев’ятьма пунктами такого змісту:
«33) здійснювати контроль за виконанням фізичними та юридичними особами 

вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо:
придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій 

та значного контрольного пакета акцій;
обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спіль-

но) — власника домінуючого контрольного пакета акцій;
обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) — власником 

домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;
34) розробляти методичні рекомендації щодо організації системи корпоративного 

управління професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
35) встановлювати вимоги до порядку, строків та змісту інформації, що подається 

сторонами деривативних контрактів та договорів про купівлю-продаж права вимоги 
чи інших договорів, наслідками яких є заміна сторони деривативного контракту, до 
торгового репозиторію, а щодо деривативних контрактів грошового ринку — додат-
ково за погодженням з Національним банком України;

36) встановлювати обмеження на вчинення правочинів з фінансовими інструмен-
тами для некваліфікованих інвесторів;

37) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведен-
ня клірингу центральним контрагентом за деривативними контрактами, укладеними 
поза регульованим ринком, а за деривативними контрактами грошового ринку — за 
погодженням з Національним банком України;

38) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті відомості про структуру влас-
ності професійних учасників фондового ринку;

39) встановлювати факт наявності в правилах функціонування багатосторонньої 
системи положень, що передбачають обов’язковість централізованого вчинення та 
централізованого виконання правочинів;

40) встановлювати порядок присвоєння унікальних ідентифікаторів продук-
тів (Unique Product Identifier) та унікальних ідентифікаторів транзакцій (Unique 
Transaction Identifier);

41) здійснювати інші права, передбачені законом»;
11) абзац п’ятий частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
«відповідно до розподілу обов’язків чи письмового доручення провадити в межах 

наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного законодавства про рин-
ки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувально-
го пенсійного забезпечення, видавати розпорядження про усунення порушень такого 
законодавства, звертатися із заявою або повідомленням про кримінальне правопо-
рушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розсліду-
вання, або вживати інших заходів відповідно до законодавства»;

12) у частині четвертій статті 10 слова «будуть випускатися цінні папери» заміни-
ти словами «буде здійснена емісія цінних паперів»;

13) статтю 101 виключити;
14) у статті 11:
а) у назві слова «юридичних осіб» виключити, а слова «ринку цінних паперів та у 

системі накопичувального пенсійного забезпечення» замінити словами «ринках ка-
піталу та/або організованих товарних ринках»;

б) у частині першій:
абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2) здійснення юридичною особою операції (операцій), пов’язаної (пов’язаних) з 

безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та органі-
зованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної 
ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої про-
фесійної діяльності, або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає лі-
цензуванню на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого 
виду діяльності, або провадження професійної діяльності на ринках капіталу та орга-
нізованих товарних ринках з порушенням умов ліцензування»;

в абзаці першому пункту 4 слова «в цінні папери» замінити словами «у фінансо-
ві інструменти»;

доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71) неподання, подання не в повному обсязі інформації або подання недостовір-

ної інформації емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення, обов’язок 
подання якої встановлено законодавством, —

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»;
у пункті 8 слова «на ринку цінних паперів» замінити словами «про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки»;
доповнити пунктами 91 і 92 такого змісту:
«91) порушення адміністратором за випуском облігацій або особою, відповідаль-

ною за проведення зборів власників облігацій, своїх обов’язків, передбачених зако-
нодавством, —

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян;
92) порушення емітентом облігацій свого обов’язку щодо призначення адміністра-

тора за випуском облігацій (у тому числі у зв’язку із зміною адміністратора за випус-
ком облігацій у випадках, передбачених законодавством) або порушення обов’язку 
щодо реєстрації змін до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних папе-
рів) —

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»;
в абзаці першому пункту 11 слова «фондовому ринку» замінити словами «орга-

нізованих ринках»;
в абзаці першому пункту 12 слова «цінних паперів чи похідних (деривативів)» та 

«цінних паперів чи похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інстру-
ментів»;

пункти 13 та 14 викласти в такій редакції:
«13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому 

порядку, або рішення про емісію цінних паперів, випуск яких зареєстровано у вста-
новленому порядку, —

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян;
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14) замовлення послуг з виготовлення, розміщення та/або розповсюдження ре-

клами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, 
яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу, —

у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»;
абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:
«17) ненадання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних 

паперах або інших документів, надання яких передбачено законодавством про депо-
зитарну систему України»;

доповнити пунктами 18 і 19 такого змісту:
«18) неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі інформації 

або подання недостовірної інформації про укладення деривативного контракту до 
торгового репозиторію —

у розмірі до 10 відсотків ціни деривативного контракту на момент його укладення.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі до 50 відсотків ціни деривативного контракту на момент його укладення;
19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику 

ринків капіталу та організованих товарних ринків —
у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості придбаних акцій (часток) професій-

ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула 
або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та організова-
них товарних ринків, —

у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості акцій (часток), що належать ак-
ціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учасни-
ку ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збіль-
шила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків»;

після пункту 19 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до особи, 

яка набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику ринків капіталу 
та організованих товарних ринків, або до будь-якої з осіб у структурі власності про-
фесійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, через яку та-
ка особа набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику ринків капі-
талу та організованих товарних ринків, фінансові санкції за порушення порядку на-
буття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та організова-
них товарних ринків —

у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості придбаних акцій (часток) професій-
ного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула 
або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та організова-
них товарних ринків, —

у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості акцій (часток), що належать ак-
ціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учасни-
ку ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збіль-
шила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят другий і шістдесят третій вважати відповідно аб-
зацами вісімдесят четвертим і вісімдесят п’ятим;

абзац вісімдесят четвертий доповнити словами та цифрою «передбачену статтею 
4 цього Закону»;

в абзаці вісімдесят п’ятому слова «організації фондового ринку» замінити слова-
ми «організації ринків капіталу»;

15) в абзаці четвертому частини першої статті 112 слова «високі професійні та мо-
ральні якості» виключити, а слова «з цінними паперами» замінити словами «на рин-
ках капіталу та організованих товарних ринках»;

16) частину п’яту статті 12 доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;
17) в абзацах п’ятому, дев’ятому статті 3, у пункті 5 частини першої та у пункті 16 

частини другої статті 7, у пунктах 20, 26 статті 8, у частині першій статті 10, у назві 
та тексті статті 12 та у статті 15 слова «ринок цінних паперів» та «фондовий ринок» 
в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу та організовані товарні ринки» у 
відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні «Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках;

18) у тексті Закону слова «законодавство на ринку цінних паперів» та «законодав-
ство про цінні папери» в усіх відмінках замінити словами «законодавство про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки» у відповідному відмінку.

16. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради 
України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) статтю 7 доповнити пунктом 36 такого змісту:
«36) встановлює вимоги до банків, що здійснюватимуть емісію депозитних сер-

тифікатів банків»;
2) у частині першій статті 42:
а) пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:
«18) встановлює кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями з 

метою виконання функцій в межах грошово-кредитної політики, управління держав-
ним боргом та веде рахунки депозитаріїв іноземних держав та міжнародних депо-
зитарно-клірингових установ з метою здійснення своїх повноважень у сфері депо-
зитарного обліку;

19) має право здійснювати підтримку ліквідності центрального контрагента за 
ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визна-
ченому Національним банком»;

б) доповнити пунктами 22 і 23 такого змісту:
«22) веде рахунки Центрального депозитарію цінних паперів (крім рахунків у цін-

них паперах) та клірингових установ;
23) провадить діяльність торгового репозиторію відповідно до Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
17. В абзаці двадцять першому частини першої статті 1 Закону України «Про бух-

галтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слова «на фондових біржах» замі-
нити словами «на регульованому ринку капіталу».

18. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2001 р., № 5—6, ст. 30 із наступними змінами):

1) у статті 2:
а) у частині першій термін «публічна компанія» викласти в такій редакції:
«публічна компанія — юридична особа, створена у формі публічного акціонерно-

го товариства, яка відповідає вимогам, визначеним Національним банком України»;
б) частину третю викласти в такій редакції:
«Термін «андеррайтинг» у цьому Законі вживається у значенні, визначеному в За-

коні України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
2) частину шосту статті 4 викласти в такій редакції:
«Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відпо-

відно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про Націо-
нальний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових 
актів Національного банку України. Національний банк України визначає особливос-
ті регулювання та нагляду за системно важливими банками з урахуванням специфі-
ки їх діяльності»;

3) перше речення частини шостої статті 33 викласти у такій редакції:
«Банк здійснює емісію своїх акцій у порядку, встановленому Законом України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
4) у частині третій статті 34 слова «фондовому ринку» замінити словами «рин-

ках капіталу»;
5) у статті 47:
а) друге речення частини четвертої виключити;
б) частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) надання послуг адміністратора за випуском облігацій відповідно до Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
6) у пункті 1 частини першої статті 49 слова «на ринку цінних паперів» замінити 

словами «на ринках капіталу»;
7) у статті 62:
а) у пункті 7 частини першої слова «адміністративних даних відповідно до законів 

про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «звітних даних відповідно до 
законів про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

б) після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Національний банк України має право надавати Національній комісії з цінних па-

перів та фондового ринку щодо банку, який має намір провадити діяльність на рин-
ках капіталу, документи та інформацію, які містять банківську таємницю, передбаче-
ні для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіта-
лу та організованих товарних ринках, а також необхідні для здійснення нагляду за ді-
яльністю такого банку».

У зв’язку з цим частини одинадцяту — вісімнадцяту вважати відповідно частина-
ми дванадцятою — дев’ятнадцятою;

8) пункт 1 частини четвертої статті 76 та пункт 1 частини п’ятої статті 77 доповни-
ти словами «та особам, які провадять клірингову діяльність».

19. В абзаці восьмому статті 1 Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64 із наступними зміна-
ми) слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та організова-
них товарних ринків».

20. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2001 р., № 24, ст. 128 із наступними змінами):

1) у статті 1 слова «Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» замінити 
словами «Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) частину восьму статті 41 викласти в такій редакції:
«Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та об-

лік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи 
електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електро-
нного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, визначена Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним бан-
ком України».

21. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами):

1) підпункт 7.1.21 пункту 7.1 статті 7 після слів «(бенефіціару або бенефіціарам)» 
доповнити словами «а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — осо-
бі (особам), вказаній (вказаним) бенефіціаром, якщо це передбачено відповідним 
договором»;

2) у пункті 11.4 статті 11 слова «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» виключити.

22. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
нансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступ-
ними змінами):

1) у статті 1:
а) у частині першій:
у пункті 4 слова «цінні папери» замінити словами «фінансові інструменти»;
у пункті 6 слова «операцій з цінними паперами» замінити словом «капіталу»;
пункт 26 після слів «за корисливі злочини» доповнити словами «злочини проти 

власності, у сфері службової діяльності»;
б) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Терміни «фінансовий інструмент» та «професійні учасники ринків капіталу» 

вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки ка-
піталу та організовані товарні ринки».

Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів 
України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг»;

2) у пункті 10 частини першої статті 4 слова «ринку цінних паперів» замінити сло-
вами «ринках капіталу»;

3) у статті 9:
а) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вимоги цієї частини не застосовуються до професійних учасників ринків капі-

талу»;
б) у частині дев’ятій:
абзац перший після слів «прямо чи опосередковано» доповнити словами «(у тому 

числі шляхом передачі свого права голосу третім особам)»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особа, яка набула істотної участі у фінансовій установі або збільшила свою іс-

тотну участь до рівня, визначеного частиною п’ятою цієї статті, без отримання пись-
мового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг, несе установлену законом відповідальність. Особа, яка набула участь у 
фінансовій установі або збільшила її з порушенням вимог цього Закону, не має пра-
ва користуватися правом голосу за акціями (частками), які вона набула з порушен-
ням вимог»;

в) частину десяту виключити;
г) у частині одинадцятій слова «частинами дев’ятою та десятою» замінити слова-

ми «частиною дев’ятою»;
ґ) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Положення частин п’ятої — тринадцятої цієї статті застосовуються до окре-

мих фінансових установ з урахуванням вимог законів з питань регулювання окремих 
ринків фінансових послуг»;

4) в абзаці другому частини першої статті 21 слова «ринків цінних паперів та по-
хідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у 
системі накопичувального пенсійного забезпечення» замінити словами «ринків капі-
талу та організованих товарних ринків».

23. У частині двадцятій статті 31 Закону України «Про страхування» (Відомості 
Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 16, ст. 114; 2004 р., № 2, ст. 6):

абзац третій доповнити словами «депозитні сертифікати банків»;
в абзаці шостому слова «іпотечні сертифікати» виключити.
24. У Законі України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 

2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами):
1) абзац четвертий частини першої статті 19 доповнити словами «та облігацій між-

народних фінансових організацій, що розміщуються на території України»;
2) абзац шостий частини першої статті 21 після слів «Уповноваженим органом» 

доповнити словами «облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщують-
ся на території України»;

3) абзац другий частини другої статті 23 доповнити словами «та облігації міжна-
родних фінансових організацій, що розміщуються на території України».

25. У частині першій статті 31 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної 
Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313) слова «і іпотечних сертифікатів» виключити.

26. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із наступними змінами):

1) в абзаці восьмому частини першої статті 1 слова «цінні папери та фондовий ри-
нок» замінити словами «ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) у статті 3 слова «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» замінити відповідно словами «Про ринки ка-
піталу та організовані товарні ринки« та «Про державне регулювання ринків капіталу 
та організованих товарних ринків«;

3) в абзаці третьому частини другої статті 12 слова «фондовому ринку» замінити 
словами «ринках капіталу»;

4) у частині другій статті 34 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «рин-
ках капіталу»;

5) у частинах першій і третій статті 38 слова «торговець цінними паперами» у всіх 
відмінках і числах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмін-
ку і числі;

6) у частині другій статті 40 слова «цінними паперами» замінити словами «фінан-
совими інструментами»;

7) у частині третій статті 42 слова «торговців цінними паперами» замінити слова-
ми «інвестиційних фірм»;

8) у частинах третій і шостій статті 44 слова «торговець цінними паперами» у всіх 
відмінках і числах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмін-
ку і числі;

9) у статті 47:
а) у частині другій:
у пункті 21 слова «пройшли лістинг на фондовій біржі» замінити словами «допу-

щені до торгів на регульованому фондовому ринку»;
доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на тери-

торії України»;
пункт 4 після слів «іноземних емітентів» доповнити словами «(крім облігацій між-

народних фінансових організацій, що розміщуються на території України)»;
у пункті 5 слова «організованих фондових ринках та пройшли лістинг» замінити 

словами «регульованих фондових ринках та допущені до торгів»;
б) у частині третій:
у пункті 2 слова «які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимо-

гам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та 
не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку» 
замінити словами «які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку»;

доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Вимоги пункту 2 цієї частини не застосовуються до облігацій міжнародних фі-

нансових організацій, що розміщуються на території України»;
10) у пункті 8 частини першої статті 48 слова «торговців цінними паперами» замі-

нити словами «інвестиційних фірм»;
11) у статті 49:
а) у частині першій:
пункт 4 після слів «ощадних сертифікатах банків» доповнити словами «депозит-

них сертифікатах банків»;
пункт 5 після слів «активів (крім» доповнити словами «облігацій міжнародних фі-

нансових організацій, що розміщуються на території України»;
доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових 

організацій, що розміщуються на території України, більш як 50 відсотків загальної 
вартості пенсійних активів»;

у пункті 8 слова «облігації підприємств» замінити словами «корпоративні облі-
гації»;

у пункті 91 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому фондово-
му ринку»;

пункт 10 після слів «іноземних емітентів» доповнити словами «(крім облігацій 
міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)»;

пункт 20 після слів «юридичної особи» доповнити словами «(крім облігацій між-
народних фінансових організацій, що розміщуються на території України)»;

доповнити пунктом 201 такого змісту:
«201) розміщувати в облігації однієї міжнародної фінансової організації, які роз-

міщуються на території України, більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних 
активів»;

пункт 21 доповнити словами «(крім облігацій міжнародних фінансових організа-
цій, що розміщуються на території України)»;

доповнити пунктом 211 такого змісту:

«211) тримати більш як 20 відсотків облігацій, розміщених на території України, 
однієї міжнародної фінансової організації»;

б) у частині третій слова «фондовій біржі» замінити словами «організованому 
ринку капіталу»;

12) у тексті Закону слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках і чис-
лах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку і числі, а сло-
ва «ринок цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у від-
повідному відмінку.

27. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49—51, ст. 376 із наступними змі-
нами):

1) у статті 1:
а) в абзаці третьому слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами 

«ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
б) в абзаці двадцять третьому слова «цінні папери» замінити словами «фінансо-

ві інструменти»;
в) в абзаці тридцять другому слова «що розуміється в значенні, визначеному За-

коном України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» заміни-
ти словами «визначена Законом України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки»;

г) доповнити абзацом сорок шостим такого змісту:
«Терміни «фінансовий інструмент» та «ринки капіталу» вживаються у цьому За-

коні у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки»;

2) у статті 80:
а) у частині третій:
в абзаці першому слова «цінних паперах» замінити словами «фінансових інстру-

ментах»;
у пункті 2 слова «пройшли лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що 

відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку» замінити словами «допущені до торгів на регульованому фондово-
му ринку»;

у пункті 21 слова «пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, 
установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» заміни-
ти словами «допущені до торгів на регульованому фондовому ринку»;

доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на тери-

торії України»;
в абзаці першому пункту 5 слова «організованих фондових ринках та пройшли 

лістинг на» замінити словами «регульованих фондових ринках та допущені до тор-
гів»;

б) у частині четвертій:
в абзаці першому слова «цінних паперах» замінити словами «фінансових інстру-

ментах»;
у пункті 2 слова «пройшли лістинг на фондовій біржі (крім» замінити словами 

«допущені до торгів на регульованому фондовому ринку (крім облігацій міжнарод-
них фінансових організацій, що розміщуються на території України, та»;

пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) деривативні фінансові інструменти»;
3) у статті 86:
а) у пункті 3 частини першої слова «цінні папери» замінити словами «фінансо-

ві інструменти»;
б) у частині п’ятій слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;
4) у статті 88:
а) у частині першій:
пункт 4 після слів «ощадних сертифікатах банків» доповнити словами «депозит-

них сертифікатах банків»;
пункт 5 доповнити словами «та облігацій міжнародних фінансових організацій, 

що розміщуються на території України)»;
доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових 

організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загаль-
ної вартості пенсійних активів»;

у пункті 8 слова «облігації підприємств» замінити словами «корпоративні облі-
гації»;

у пункті 11 слова «пройшли лістинг на організованих фондових ринках» замінити 
словами «допущені до торгів на регульованих фондових ринках»;

у пункті 15 слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інстру-
ментами»;

б) у частині третій слова «фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому зако-
нодавством порядку, яка» замінити словами «організованому ринку капіталу, зареє-
строваному у встановленому законодавством порядку, який»;

5) у частині четвертій статті 99 слова «цінних паперах» замінити словами «фі-
нансових інструментах», а слова «торговця цінними паперами» — словами «інвес-
тиційної фірми»;

6) у тексті Закону слова «активи у цінних паперах», «законодавство про цінні па-
пери та фондовий ринок» та «професійна діяльність на фондовому ринку» в усіх від-
мінках замінити відповідно словами «активи у фінансових інструментах», «законо-
давство про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «професійна діяльність 
на ринках капіталу» у відповідному відмінку.

28. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,  
№ 8, ст. 62 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
«Терміни «професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних рин-

ків», «оператор організованого ринку», «фінансові інструменти», «деривативний 
контракт» та «ринки капіталу» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у 
Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) в абзаці п’ятому частини першої статті 24 слова «цінних паперів та фондового 
ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;

3) у статті 25:
а) у назві та тексті статті слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити сло-

вами «фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків», 
крім випадку їх використання у назві «Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку»;

б) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Рекламою фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товар-

них ринків визнається розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб ін-
формація про»;

у пункті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків»;

у пункті 4 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) деривативний контракт»;
в) у частині другій:
в абзаці першому слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити слова-

ми «фінансових інструментів та ринків капіталу та організованих товарних ринків»;
у пункті 2 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та органі-

зованих товарних ринків»;
пункт 3 виключити;
у пункті 4 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) інформація щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на організо-

ваному ринку капіталу, яка оприлюднюється оператором такого ринку»;
г) у частині третій:
у пункті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та органі-

зованих товарних ринків»;
у пункті 4 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) щодо деривативних контрактів та правочинів щодо них — виключно особа, 

яка пропонує від свого імені укласти деривативний контракт, або сторона дерива-
тивного контракту»;

ґ) у частині п’ятій:
в абзаці третьому слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та 

організованих товарних ринків», а слова «фондовому ринку» — словами «ринках ка-
піталу та організованих товарних ринках»;

в абзаці четвертому слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капі-
талу»;

д) частину шосту виключити;
е) у частині сьомій:
в абзаці другому слова «цінні папери» в усіх відмінках замінити словами «фінан-

сові інструменти» у відповідному відмінку;
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
«рекламувати цінні папери до затвердження проспекту цінних паперів згідно із за-

конодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки та нормативно-пра-
вовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

рекламувати деривативні контракти, що укладаються на організованому ринку ка-
піталу, до реєстрації специфікації таких деривативних контрактів згідно із законодав-
ством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також нормативно-право-
вими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і 
шостим;
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в абзаці шостому слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими ін-

струментами»;
є) у частині дев’ятій слова «учасниками фондового ринку» замінити словами 

«учасниками ринків капіталу»;
4) в абзаці сьомому частини першої статті 26 слова «фондовому ринку» заміни-

ти словами «ринках капіталу».
29. У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтя-

жень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140 із наступними змі-
нами):

1) в абзаці одинадцятому статті 2 слова «відповідно до» замінити словами «що 
випливає з»;

2) частину другу статті 3 доповнити реченням другим такого змісту: «У випадках, 
встановлених законом, права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у тре-
тіх осіб»;

3) частину третю статті 5 після слів «майно, яке стане» доповнити словами «та/
або може стати»;

4) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16.  Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цін-

ні папери)
Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), ви-

значається з моменту реєстрації таких обтяжень, крім випадків, передбачених части-
нами другою і третьою цієї статті.

У разі передачі цінних паперів обтяжувачу пріоритет обтяження, предметом яко-
го є відповідні цінні папери (права на них), встановлюється з моменту передачі, і та-
ке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його ре-
єстрації. У такому разі обтяжувач має вищий пріоритет над усіма іншими обтяження-
ми, у тому числі зареєстрованими раніше.

Обтяження, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), що існують в 
електронній формі і не передаються обтяжувачу, набирають чинності у відносинах з 
третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження що-
до обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до зако-
нодавства про депозитарну систему України»;

5) частину першу статті 21 доповнити пунктом 32 такого змісту:
«32) право зворотного викупу повністю оплаченого рухомого майна, фінансового 

інструменту, валюти чи прав грошової вимоги»;
6) у статті 23:
а) у частині першій слова «якщо інше не передбачено» замінити словами «а також 

в інших випадках, встановлених»;
б) у пункті 3 частини третьої слово «рухоме» виключити;
7) пункт 1 частини першої статті 26 доповнити словами «(у тому числі передача 

цінних паперів електронної форми існування у власність обтяжувача відповідно до 
законодавства про депозитарну систему України)»;

8) у пункті 6 частини другої статті 27 цифри і слова «30 днів з моменту реєстра-
ції в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечу-
вального обтяження» замінити словами і цифрами «строку, що визначається згідно 
з частиною другою статті 28 цього Закону»;

9) у статті 28:
а) у частині другій:
перше речення після слів «предмет забезпечувального обтяження» доповнити 

словами «або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та борж-
ника»;

доповнити реченням такого змісту: «У разі отримання предмета обтяження у во-
лодіння обтяжувач зобов’язаний до закінчення процедури звернення стягнення вжи-
вати заходів щодо збереження відповідного майна згідно з вимогами, встановлени-
ми статтею 8 цього Закону»;

б) у частині третій слово «обов’язок» замінити словами «вимогу обтяжувача»;
в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Строк, визначений частиною другою цієї статті, не може бути встановлений за 

домовленістю обтяжувача та боржника меншим ніж 30 днів, якщо хоча б одним 
боржником (за забезпеченим обтяженням зобов’язанням, майновим поручителем 
тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та/або забез-
печене відповідним обтяженням зобов’язання не пов’язане із здійсненням хоча б од-
ним боржником за таким зобов’язанням підприємницької діяльності, а також не мо-
же бути меншим, ніж зазначений у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжу-
вачем з вищим пріоритетом та боржником»;

10) частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:
«Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяжен-

ня (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття об-
тяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне 
зобов’язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним»;

11) пункт 7 частини першої статті 34 доповнити словами «за відкладальною об-
ставиною або з правом та/або обов’язком зворотного відступлення в майбутньому (у 
тому числі за умови настання певної події в майбутньому)»;

12) перше речення пункту 2 частини першої статті 43 доповнити словами та циф-
рами «а також строк, визначений згідно з частиною другою статті 28 цього Закону, 
а у разі відсутності зазначення такого строку вважається, що він становить 30 днів»;

13) статтю 47 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок 

звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних 
емітентів у електронній формі, встановлюються правом держави, яким регулюється 
договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах».

30. У Законі України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України, 
2004 р., № 35, ст. 412 із наступними змінами):

1) у статті 2:
а) друге речення абзацу сьомого доповнити словами «а також адміністратор за 

випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень 
Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

б) доповнити частиною другою такого змісту:
«Термін «адміністратор за випуском облігацій» у цьому Законі вживається у зна-

ченні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні рин-
ки»;

2) перше речення частини першої статті 5 після слів «фізичні особи» доповнити 
словами «а також адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власни-
ків облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та органі-
зовані товарні ринки»;

3) абзац четвертий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«операторах організованих ринків, саморегулівних організаціях професійних 

учасників ринків капіталу»;
4) друге речення частини четвертої статті 12 після слів «підписана сторонами» 

доповнити словами «або міститься у проспекті цінних паперів (рішенні про емісію 
цінних паперів), що передбачає призначення адміністратора за випуском облігацій».

31. Статтю 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511 із 
наступними змінами) після слів «емітуються державою» доповнити словами «та об-
лігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України».

32. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» 
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):

1) у статті 2:
а) пункти 2.1 і 2.3 викласти в такій редакції:
«2.1. Аграрна біржа — товарна біржа, що функціонує відповідно до Закону Украї-

ни «Про товарні біржі» з урахуванням положень цього Закону»;
«2.3. Термін «базовий актив» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в 

Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
б) доповнити пунктом 2.31 такого змісту:
«2.31. Регулярні торги — укладення угод кожного торгівельного дня протягом ка-

лендарного року, у тому числі товарних деривативних контрактів, базовим активом 
яких є сільськогосподарська продукція та/або базовим показником яких є ціна на 
сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської про-
дукції (індекс)»;

в) пункт 2.4 викласти в такій редакції:
«2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на 

Аграрній біржі, здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки»;

г) у пункті 2.5 слово «аграрному» замінити словом «товарному», а слова «прода-
жу товарних деривативів» та «придбання товарних деривативів» — словами «укла-
дення товарних деривативних контрактів»;

ґ) пункт 2.51 викласти в такій редакції:
«2.51. Державний інтервенційний фонд — фонд, який формується Аграрним фон-

дом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і 
форвардів та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забез-
печення цінової стабільності»;

д) у пункті 2.10 слова «п’яти робочих днів» замінити словами «двох робочих днів 
(якщо більший строк не передбачено правилами функціонування Аграрної біржі)»;

е) пункт 2.16 викласти в такій редакції:
«2.16. Деривативний контракт — правочин, що відповідає визначенню, наведено-

му в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
є) у пункті 2.17 слово «(біржова)» замінити словом «організована», а слова «бір-

жових торгів» — словами «регулярних торгів»;
ж) у пункті 2.18 слова «біржової торгівлі» замінити словами «регулярних торгів», 

а слова «(крім форварду)» виключити;
2) у статті 6:
слово «аграрному» замінити словом «товарному»;

слово «форвард» в усіх відмінках замінити словами «ф’ючерс та/або форвард» у 
відповідному відмінку;

слова «поточній біржовій сесії» замінити словами «поточних регулярних торгах»;
слова «біржовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «організований товар-

ний ринок» у відповідному відмінку;
слова «біржові торги» в усіх відмінках замінити словами «регулярні торги» у від-

повідному відмінку;
3) у статті 7:
слово «форвард» в усіх відмінках замінити словами «ф’ючерс та/або форвард» у 

відповідному відмінку;
слова «поточній біржовій сесії» замінити словами «поточних регулярних торгах»;
слова «біржовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «організований товар-

ний ринок» у відповідному відмінку;
слова «біржові торги» в усіх відмінках замінити словами «регулярні торги» у від-

повідному відмінку;
підпункт «а» підпункту 7.3.1 пункту 7.3 виключити;
у підпункті «б» підпункту 7.4.1 пункту 7.4 слова «біржовій сесії» замінити слова-

ми «торговій сесії»;
4) у статті 9:
а) у підпункті 9.2.3 слова «крім форвардів» замінити словами «крім ф’ючерсів 

та форвардів»;
б) підпункт 9.2.5 викласти в такій редакції:
«9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання 

товару (укладення товарного деривативного контракту) з метою продажу такого са-
мого товару (укладення товарного деривативного контракту з протилежною позиці-
єю) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону»;

5) у статті 17:
а) пункт 17.1 викласти в такій редакції:
«17.1. Аграрна біржа функціонує у формі акціонерного товариства. Засновником 

Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України»;
б) пункти 17.2—17.6 виключити;
в) у пункті 17.7:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) у сфері діяльності організованого товарного ринку — Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку»;
підпункт «в» виключити;
6) у статті 172:
а) пункт 172.2 викласти в такій редакції:
«172.2. Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупі-

вель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на організованому товарному рин-
ку України»;

б) у пункті 172.6 слова «біржової торгівлі» замінити словами «регулярних торгів».
33. Абзац перший пункту 43.4 статті 43 Закону України «Про обов’язкове стра-

хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1 із наступними змінами) до-
повнити словами «облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщують-
ся на території України».

34. У Законі України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради 
України, 2005 р., № 32, ст. 422 із наступними змінами):

1) частину третю статті 31 доповнити другим реченням такого змісту: «Правові на-
слідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного дого-
вору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину»;

2) статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують в електронній формі, вважа-

ється держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу — депо-
зитарної установи або особи, яка провадить аналогічну діяльність у такій державі.

4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вва-
жаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку 
або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі»;

3) у частині другій статті 44:
у пункті 3 слова «на біржі» замінити словами «на організованому ринку», а сло-

ва «знаходиться біржа» — словами «зареєстрований оператор організованого рин-
ку капіталу»;

доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) щодо договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах — право держа-

ви місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу — депо-
зитарної установи або особи, яка провадить аналогічну діяльність».

35. У Законі України «Про іпотечні облігації» (Відомості Верховної Ради України, 
2006 р., № 16, ст. 134 із наступними змінами):

1) у статті 2:
а) пункт 9 частини першої виключити;
б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Терміни «дефолт», «збори власників облігацій», «адміністратор за випуском 

облігацій», «проспект цінних паперів» та «ринки капіталу» у цьому Законі вживають-
ся у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані то-
варні ринки».

Термін «пов’язана особа» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в 
Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг»;

2) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов’язань емітента за яки-

ми забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпо-
течні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація посвідчує внесен-
ня грошових коштів її першим власником і підтверджує обов’язок емітента сплачува-
ти власнику номінальну вартість цієї облігації та грошовий дохід у порядку, встанов-
леному цим Законом та проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних па-
перів), а в разі невиконання емітентом зобов’язань за іпотечною облігацією надає її 
власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття. Проспект 
іпотечних облігацій (рішення про емісію іпотечних облігацій) може також передбача-
ти інші права власників та обов’язки емітента, осіб, які надають гарантії щодо вико-
нання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями (в разі надання гарантії)»;

3) статті 4 і 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій
1. Реєстрацію випусків іпотечних облігацій здійснює Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку в порядку, встановленому Законом України «Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки».

2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється в порядку, встановленому Законом 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правови-
ми актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов’язаний сфор-
мувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

4. У разі емісії звичайних іпотечних облігацій договір на депозитарне обслугову-
вання укладає емітент. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій договір на де-
позитарне обслуговування укладає управитель.

5. Положення Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 
щодо зборів власників облігацій, адміністратора за випуском облігацій, дефолту за-
стосовуються до іпотечних облігацій з особливостями, передбаченими цим Законом.

Стаття 5. Проспект іпотечних облігацій
1. Вимоги до відомостей, які має містити проспект іпотечних облігацій та окре-

мі його частини, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

2. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та/або затвердження їх проспекту 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатково подаються 
реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.

3. Після початку розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії (рішен-
ня про емісію іпотечних облігацій) вносяться емітентом за згодою усіх власників об-
лігацій відповідного випуску або зборів власників облігацій у порядку, передбачено-
му Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Виправлен-
ня технічних помилок, зміни, що не впливають на права власників іпотечних обліга-
цій, вносяться емітентом за згодою адміністратора за випуском»;

4) у статті 11:
а) у частині першій слова «випадках, передбачених цим Законом та проспектом 

емісії» замінити словами «разі дефолту»;
б) у частині другій слова «прийняття рішення» замінити словами «отримання ви-

моги», а слово «управителю» — словами «адміністратору за випуском облігацій»;
в) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Будь-які кошти, які підлягають виплаті у процесі примусового стягнення за-

боргованості емітента за іпотечними облігаціями, спрямовуються на грошовий раху-
нок Центрального депозитарію цінних паперів у Національному банку України, а від 
продажу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій — на рахунок адмі-
ністратора за випуском облігацій, якщо інше не передбачено проспектом (рішенням 
про емісію) структурованих іпотечних облігацій та/або договором про управління іпо-
течним покриттям випуску структурованих іпотечних облігацій. Після відшкодуван-
ня всіх витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлін-
ням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, виручка від продажу іпотеч-
ного покриття розподіляється між власниками іпотечних облігацій пропорційно до 
належних їм облігацій. У разі коли виручка від продажу іпотечного покриття переви-
щує розмір зобов’язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов’язаних із звернен-
ням стягнення на іпотечне покриття, управлінням та обслуговуванням відповідних 
іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту»;

5) пункт 1 частини четвертої статті 14 викласти в такій редакції:
«1) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на терито-

рії України, державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою»;

6) у статті 15:
а) у частині першій:
в абзаці першому слово «управителя» замінити словами «адміністратора за ви-

пуском облігацій»;
пункти 7 і 10 викласти в такій редакції:
«7) у разі звернення стягнення на іпотечне покриття забезпечує обслуговування 

іпотечного покриття і надає необхідні розпорядження та документи для розподілу ко-
штів від іпотечного покриття відповідно до цього Закону та проспекту цінних паперів 
(рішення про емісію цінних паперів)»;

«10) здійснює інші заходи відповідно до закону, проспекту цінних паперів (рішен-
ня про емісію цінних паперів), рішень зборів власників облігацій та договору про 
управління іпотечним покриттям»;

б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Адміністратором за випуском облігацій за випуском іпотечних облігацій може 

бути особа, яка відповідає вимогам законодавства та яка отримала ліцензію на про-
вадження діяльності з управління іпотечним покриттям. Порядок видачі такої ліцен-
зії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку»;

в) у частині третій слово «Управитель» замінити словами «Адміністратор за ви-
пуском облігацій»;

г) у частині четвертій:
у пункті 1 слова «про управителя» замінити словами «про адміністратора за ви-

пуском облігацій» та доповнити словами «та громадських формувань»;
пункти 5—7 виключити;
ґ) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У разі порушення емітентом звичайних іпотечних облігацій вимог, встанов-

лених цим Законом та проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних па-
перів), адміністратор за випуском облігацій зобов’язаний письмово повідомити про 
це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та власників іпотечних 
облігацій офіційним каналом зв’язку протягом 10 днів з дня виявлення факту тако-
го порушення»;

д) частину шосту виключити;
7) перше речення частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Реєстр власників звичайних іпотечних облігацій складається в порядку, перед-

баченому законодавством про депозитарну систему»;
8) статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт за звичайними іпотечними облігаціями
1. У разі настання дефолту один чи декілька власників звичайних іпотечних облі-

гацій, які у сукупності володіють звичайними іпотечними облігаціями, сумарна номі-
нальна вартість яких не менша ніж 25 відсотків від загальної номінальної вартості не-
погашених облігацій відповідного випуску облігацій, можуть без проведення зборів 
власників облігацій вимагати:

а) дострокового погашення іпотечних облігацій;
б) вжиття заходів примусового стягнення заборгованості емітента, осіб, які нада-

ють гарантії щодо виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями, від-
повідно до законодавства;

в) звернення стягнення на іпотечне покриття;
г) задоволення своїх вимог за рахунок інших активів емітента у разі недостатнос-

ті коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.
2. Власники звичайних іпотечних облігацій здійснюють зазначені у цій статті права 

через адміністратора за випуском облігацій в порядку, передбаченому Законом Укра-
їни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

9) у частині першій статті 171:
в абзаці першому слово «управитель» замінити словами «та отримання відповід-

ної вимоги власників звичайних іпотечних облігацій адміністратор за випуском об-
лігацій»;

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) звертає стягнення на іпотечне покриття. У такому разі адміністратор за випус-

ком облігацій продає іпотечне покриття, надає необхідні розпорядження та докумен-
ти для розподілу виручки від його продажу між власниками звичайних іпотечних об-
лігацій відповідно до частини третьої статті 11 цього Закону, а також вживає заходів 
щодо отримання ними коштів за рахунок реалізації іншого майна емітента»;

доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) виконує інші функції, передбачені законом»;
10) у статті 19:
а) у частині п’ятій:
в абзаці першому слово «управителем» змінити словами «адміністратором за ви-

пуском облігацій»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) шляхом придбання облігацій міжнародних фінансових організацій, що розмі-

щуються на території України, цінних паперів держави або цінних паперів, повністю 
гарантованих державою»;

б) у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«7. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій адміністратор за ви-

пуском облігацій зобов’язаний забезпечити проведення суб’єктом аудиторської ді-
яльності, визначеним договором про управління іпотечним покриттям, перевірок іпо-
течного покриття на предмет його відповідності вимогам цього Закону та проспекту 
цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів) відповідного випуску структуро-
ваних іпотечних облігацій»;

в абзаці другому слово «управителем» замінити словами «адміністратором за ви-
пуском облігацій»;

в абзацах четвертому та п’ятому слова «загальнодоступній інформаційній базі да-
них Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних папе-
рів» замінити словами «базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 
організованих товарних ринків»;

11) частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:
«4. У разі настання дефолту власники структурованих іпотечних облігацій набу-

вають право вимагати дострокового виконання зобов’язань за цими облігаціями та 
звернення стягнення на іпотечне покриття в порядку, передбаченому частиною дру-
гою статті 17 цього Закону»;

12) у назві та частині першій статті 21 слова «Управитель іпотечного покриття» у 
всіх відмінках замінити словами «Адміністратор за випуском облігацій» у відповід-
ному відмінку;

13) у статті 22:
а) у частині першій:
слова «Управитель іпотечним покриттям» замінити словами «Адміністратор за ви-

пуском облігацій»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) організовує проведення зборів власників структурованих іпотечних облігацій»;
б) у частині другій слово «управителя» замінити словами «адміністратора за ви-

пуском облігацій», а слово «загальних» виключити;
в) пункт 5 частини четвертої виключити;
14) статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Заміна адміністратора за випуском облігацій
1. Припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій та призначен-

ня нового адміністратора за випуском облігацій здійснюються відповідно до Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з особливостями, перед-
баченими цим Законом.

2. Адміністратор за випуском облігацій продовжує виконувати свої обов’язки до 
укладення договору з новим адміністратором за випуском облігацій. У разі достроко-
вого припинення повноважень адміністратор за випуском облігацій зобов’язаний пе-
редати всі документи та майно, що перебувають у його володінні у зв’язку з виконан-
ням ним обов’язків за договором про управління іпотечним покриттям, новому ад-
міністратору за випуском облігацій у строки, встановлені договором про управління 
іпотечним покриттям або рішенням зборів власників іпотечних облігацій.

У разі прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи — адміністратора 
за випуском облігацій емітент до моменту виключення з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
зобов’язаний укласти договір про управління іпотечним покриттям з новим адміні-
стратором за випуском облігацій.

Новий адміністратор за випуском облігацій є правонаступником прав і обов’язків 
за договорами щодо структурованих іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, 
укладеними попереднім адміністратором за випуском облігацій, якщо інше не перед-
бачено рішенням зборів.

3. Новий адміністратор за випуском облігацій зобов’язаний письмово повідомити 
емітента (залежно від ситуації), особу, яка здійснює депозитарне обслуговування, та 
суб’єкта аудиторської діяльності про своє призначення»;

15) у статті 25:
а) у назві та тексті слово «управитель» у всіх відмінках замінити словами «адміні-

стратор за випуском облігацій» у відповідному відмінку;
б) у пункті 4 частини другої слово «загальних» виключити та доповнити слова-

ми «та їх засідань»;
16) статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Збори власників структурованих іпотечних облігацій
1. Рішення зборів власників структурованих іпотечних облігацій приймаються в 

порядку, передбаченому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки» з особливостями, передбаченими цим Законом.

2. Збори вважаються правомочними приймати рішення, якщо у голосуванні з 
будь-якого питання порядку денного були подані голоси у кількості не менше 75 від-
сотків від загальної кількості голосів власників непогашених структурованих іпотеч-
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них облігацій за всіма випусками облігацій, виконання зобов’язань за якими забез-
печене єдиним іпотечним покриттям.

Якщо на зборах не було прийнято рішення з жодного з питань порядку денного у 
зв’язку з неправомочністю зборів приймати рішення, повторні збори з тих самих пи-
тань порядку денного вважаються правомочними приймати рішення, якщо у голосу-
ванні з будь-якого питання порядку денного були подані голоси у кількості не мен-
ше 25 відсотків від загальної кількості голосів власників непогашених структурова-
них іпотечних облігацій за всіма випусками облігацій, виконання зобов’язань за яки-
ми забезпечене єдиним іпотечним покриттям.

3. Крім питань, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки», до компетенції зборів власників структурованих іпотечних облігацій 
належить прийняття рішень з таких питань:

1) строки та умови передачі іпотечного покриття в управління новому адміністра-
тору за випуском облігацій;

2) визначення способу звернення стягнення та порядок відшкодування витрат, 
пов’язаних із зверненням стягнення і продажом іпотечного покриття;

3) призначення позапланової аудиторської перевірки або позапланової перевір-
ки іпотечного покриття;

4) з інших питань відповідно до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цін-
них паперів)»;

17) у тексті Закону слова «проспект емісії» та «проспект їх емісії» в усіх відмінках 
замінити словами «проспект (рішення про емісію)» у відповідному відмінку.

36. У статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) термін «публічна компанія» викласти в 
такій редакції:

«публічна компанія — юридична особа, створена у формі публічного акціонер-
ного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому рин-
ку, який відповідає критеріям, визначеним Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку».

37. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної 
Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами) доповнити статтями 53, 
54 і 55 такого змісту:

«Стаття 53.  Остаточність проведення розрахунків за похідними (деривативами) та 
правочинами щодо цінних паперів

1. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для вико-
нання такі розпорядження та/або документи, надіслані стороною похідного (дерива-
тиву) чи правочину щодо цінних паперів або будь-якою третьою особою до моменту 
оприлюднення рішень, передбачених статтею 5-4 цього Закону:

1) розпорядження щодо обтяження чи переказу коштів;
2) розпорядження щодо переказу цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав 

за цінними паперами), проведення операцій, пов’язаних із встановленням та зняттям 
обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;

3) розпорядження щодо похідного (деривативу);
4) розпорядження щодо майнових прав на активи, передбачені пунктами 1—2 ці-

єї частини;
5) інші передбачені законодавством документи щодо похідних (деривативів) та 

цінних паперів, надіслані особам, які провадять клірингову діяльність, або особам, 
які приймають та виконують відповідні документи та/або розпорядження.

Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для вико-
нання розпорядження, що були надіслані фондовою біржею після моменту оприлюд-
нення рішень, передбачених статтею 54 цього Закону, але до кінця цього самого ро-
бочого дня, та які стосуються виключно тих активів, що були до моменту зазначеного 
оприлюднення заблоковані для проведення операцій на фондовій біржі.

2. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для вико-
нання для будь-яких третіх осіб розпорядження та/або документи, передбачені час-
тиною першою цієї статті, виконання яких розпочалося після моменту оприлюднення 
рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону, і тривало до закінчення робочого 
дня, коли було оприлюднено таке рішення, у разі якщо на момент початку виконан-
ня таких розпоряджень та/або документів особі, яка провадить клірингову діяльність, 
або особі, яка приймає та виконує такі розпорядження та/або документи, не було ві-
домо та не могло бути відомо про факт оприлюднення такого рішення.

3. Положення законів щодо нікчемності або визнання недійсності правочинів не 
застосовуються до розпоряджень та/або документів, передбачених частиною пер-
шою цієї статті.

4. Внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, або особи, 
яка приймає та виконує відповідні розпорядження та/або документи, надіслані сторо-
ною похідного (деривативу), правочину щодо цінних паперів або будь-якою третьою 
особою, повинні встановлювати порядок виконання таких документів та/або розпо-
ряджень та передбачати механізм фіксації початку такого виконання.

Зазначений в абзаці першому цієї частини порядок виконання розпоряджень та/
або документів повинен з метою виконання таких розпоряджень та/або документів 
передбачати можливість використання належних особі, яка надіслала такі розпоря-
дження та/або документи, коштів та/або активів, права на які перебувають в систе-
мі клірингового обліку на момент оприлюднення рішення, передбаченого статтею 54 
цього Закону.

5. Передбачені частиною першою цієї статті розпорядження та/або документи вва-
жаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для 
будь-яких третіх осіб з моменту, визначеного:

1) внутрішніми правилами особи, яка приймає та виконує відповідні розпоря-
дження та/або документи;

2) правилами особи, яка провадить клірингову діяльність;
3) угодою щодо ліквідаційного неттінгу, передбаченою статтею 55 цього Закону.
Стаття 54.  Неплатоспроможність сторони правочину щодо цінних паперів або сто-

рони похідного (деривативу)
1. Сторона похідного (деривативу) або правочину щодо цінних паперів є неплато-

спроможною у разі набрання щодо такої сторони:
1) законної сили рішенням господарського суду, а саме: ухвалою про відкрит-

тя провадження у справі про банкрутство або ухвалою про відкриття провадження у 
справі про неплатоспроможність фізичної особи або фізичної особи — підприємця;

2) чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
або Національного банку України про:

а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адмі-
ністратора та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке із таких рішень 
має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі ак-
тивів або переказу коштів;

б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фі-
нансових послуг та/або ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслід-
ком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або пе-
реказу коштів;

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
2. Для цілей цього Закону моментом опублікування передбачених частиною пер-

шою цієї статті рішень є:
1) щодо рішення, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті, — момент 

надсилання судового рішення особі, яка провадить клірингову діяльність, на її офі-
ційну електронну адресу, зареєстровану в Єдиній судовій інформаційно-телекомуні-
каційній системі;

2) щодо рішень, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, — момент 
опублікування тексту відповідного рішення на офіційному веб-сайті Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк 
України одночасно з опублікуванням тексту відповідного рішення, передбаченого 
частиною першою цієї статті, надсилає текст такого рішення особам, які провадять 
клірингову діяльність, на їх офіційну електронну адресу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк 
України у встановленому ними порядку здійснюють обмін інформацією про прийня-
ті ними рішення, передбачені частиною першою цієї статті.

Стаття 55. Ліквідаційний неттінг
1. Для цілей цієї статті розуміється:
1) під угодою щодо ліквідаційного неттінгу — генеральна угода, положення якої 

містять умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, 
що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила 
провадження клірингової діяльності, згоду на обов’язковість яких сторони похідного 
(деривативу) надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з осо-
бою, яка провадить клірингову діяльність;

2) генеральна угода — договір, що визначає загальні умови та порядок укладен-
ня та виконання похідних (деривативів) або правочинів щодо цінних паперів, укладе-
них на підставі такого договору;

3) під сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу — сторони генеральної уго-
ди, сторони іншого документа (договору), що містить умови та порядок проведення 
ліквідаційного неттінгу, сторони похідного (деривативу), укладеного з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, які уклали договір про кліринго-
ве обслуговування з особою, якій сторони похідного (деривативу) направили розпо-
рядження на проведення клірингу;

4) під датою ліквідаційного неттінгу — дата, зазначена в угоді щодо ліквідаційно-
го неттінгу, або дата рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону, залежно від 
того, яка з них настає раніше;

5) під розрахунком вартості зобов’язань — визначення у спосіб, передбачений 
угодою щодо ліквідаційного неттінгу, грошового еквівалента (встановлення грошової 
вартості) всіх зобов’язань, що передбачені похідними (деривативами), укладеними з 
посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

6) під нетто-зобов’язанням — сума грошового зобов’язання, що підлягає сплаті 
однією із сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми зобов’язань якої є 

більшим) іншій стороні такої угоди (розмір суми зобов’язань якої є меншим) та ви-
значається як різниця між сумами зобов’язань таких сторін.

2. Ліквідаційний неттінг — це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди що-
до ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено 
про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі — осо-
ба, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов’язань 
сторін такої угоди за одним або кількома похідними (деривативами), що існував (іс-
нували) станом на дату ліквідаційного неттінгу та був укладений (були укладені) та-
кими сторонами з посиланням на обов’язковість для них такої угоди щодо ліквіда-
ційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо 
ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку 
(терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лікві-
даційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна, відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України, зобов’язань, які іс-
нували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, 
сума яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до пункту 1 ці-
єї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими гро-
шовими зобов’язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов’язань, передбачених підпунктом «а» цього 
пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини 
другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу 
зобов’язань за одним або кількома похідними (деривативами), укладеним (укладе-
ними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Угода щодо ліквідаційного не-
ттінгу може передбачати, що ліквідаційний неттінг здійснюється лише за заявою або 
повідомленням сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу, крім випадку проведен-
ня ліквідаційного неттінгу у разі прийняття рішення, передбаченого статтею 54 цьо-
го Закону.

4. Ліквідаційний неттінг не проводиться у таких випадках:
1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідацій-

ного неттінгу;
2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття 

рішення, передбаченого частиною першою статті 54 цього Закону;
3) похідний (дериватив), що містить посилання на обов’язковість для нього від-

повідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений після прийняття рішення, 
передбаченого частиною першою статті 54 цього Закону.

5. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, лікві-
даційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує 
виконання зобов’язань сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу за одним або 
кількома похідними (деривативами), укладеними такою стороною з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, зазначеними у пункті 1 частини 
другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої 
згоди та/або затвердження такої сторони чи будь-якої іншої особи.

6. Особливості проведення ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань юридичних 
осіб (крім банків), які є сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо яких 
відкрито провадження у справі про банкрутство, встановлюються Кодексом України 
з процедур банкрутства.

Особливості проведення ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань банків, які є 
сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу, встановлюються Законом України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

7. Положення цієї статті застосовуються також до вчинених з посиланням на 
обов’язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу правочинів щодо цін-
них паперів та правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань за 
правочинами щодо цінних паперів та похідними (деривативами)».

38. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2008 р., № 50—51, ст. 384 із наступними змінами):

1) у пункті 152 частини першої статті 2 слова «на фондовій біржі в частині вклю-
чення до біржового реєстру» замінити словами «на організованому ринку капіталу»;

2) у статті 8:
а) в абзаці першому частини першої слова «Ринкова вартість» замінити словами 

«У випадках, визначених цим Законом, ринкова вартість»;
б) у частині другій:
у пунктах 1 і 3 слова «фондових біржах» замінити словами «організованих рин-

ках капіталу»;
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на організованих ринках 

капіталу, — як середній курс за результатами регулярних торгів таких цінних папе-
рів на відповідному організованому ринку капіталу, розрахований оператором такого 
організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, ста-
ном на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів»;

в абзаці другому слова «фондових біржах та їхній середній біржовий курс» замі-
нити словами «організованих ринках капіталу та їхній середній курс за результатами 
торгів», а слово «біржах» — словами «організованих ринках капіталу»;

3) у статті 9:
у частині третій:
в абзаці другому слова «закрите (приватне) розміщення» замінити словом «емісію»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати за-

твердження звіту про результати емісії акцій»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщен-

ню виключно серед його засновників. Публічна пропозиція акцій товариства може 
здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій»;

у частині п’ятій:
пункти 2 і 10 після слова «подання» доповнити словами «офіційним каналом 

зв’язку»;
у пунктах 1, 6, 8, 10, 11 та абзаці п’ятнадцятому слова «закрите (приватне) розмі-

щення» у всіх відмінках замінити словом «емісія» у відповідному відмінку;
4) у пункті 7 частини другої статті 10 слово «розміщення» замінити словом «емі-

сії» та доповнити словами «та звіту про результати емісії акцій»;
5) у статті 11:
а) у частині третій:
в абзаці першому слова «розміщення першого випуску» замінити словом «емісії»;
в абзаці другому слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
б) частину четверту виключити;
6) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної 

вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

б) у частині другій слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
в) у частині четвертій:
в абзаці другому слово «публічного» виключити;
абзац третій після слів «викуплених товариством» доповнити словами «або ін-

шим чином набутих»;
7) у другому реченні абзацу другого частини першої статті 21 слово «розміщен-

ня» замінити словом «емісію»;
8) у частині другій статті 23 слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
9) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на організо-

ваному ринку капіталу.
Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру допуску акцій до 

торгів на регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонньому тор-
говельному майданчику у встановленому законодавством порядку та залишатися хо-
ча б на одному з таких організованих ринків капіталу в Україні»;

10) у статті 30:
в абзаці четвертому частини першої слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
у другому реченні абзацу третього частини четвертої слова «фондову біржу (бір-

жі), на якій (яких) акції допущені до торгів» замінити словами «оператора організо-
ваного ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) ак-
ції такого товариства допущені до торгів»;

11) у пункті 1 частин першої та третьої статті 31 слово «розміщення» замінити 
словом «емісії»;

12) у частині другій статті 33:
у пунктах 5 та 51 слово «розміщення» замінити словом «емісію»;
пункт 27 після слів «згідно із» доповнити словами «законом та/або»;
13) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі передання акціонером права на участь у загальних зборах акціонерно-

го товариства та голосування за належними йому акціями, права на які обліковують-
ся на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій осо-
бі відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитар-
ну систему України. У такому разі особа, якій акціонером передано право на участь у 
загальних зборах акціонерного товариства та голосування, набуває право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства та до неї застосовуються всі норми цьо-
го Закону, що визначають порядок проведення акціонерним товариством загальних 
зборів і реалізації акціонером права на участь у загальних зборах та голосування»;

14) в абзаці третьому частини першої статті 35 слова «фондовій біржі, на якій цін-
ні папери товариства допущені до торгів» замінити словами «оператору організова-
ного ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) ак-
ції товариства допущені до торгів»;

15) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова «фондовій біржі, на якій цін-
ні папери товариства допущені до торгів» замінити словами «оператору організова-
ного ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) ак-
ції товариства допущені до торгів»;

16) абзац перший частини четвертої статті 40 доповнити третім реченням тако-
го змісту: «Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв’язку»;

17) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова «фондовій 
біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів» замінити словами 
«оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіта-
лу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів»;

18) у частині другій статті 52:
пункт 4 виключити;
у пункті 5 слово «розміщення» замінити словом «емісію»;
19) у частині першій статті 64:
а) в абзаці першому цифри і слова «10 і більше відсотків голосуючих акцій това-

риства (далі — значний пакет акцій)» замінити цифрою і словами «5 і більше від-
сотків простих акцій», а слова «кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товари-
ства допущені до торгів» замінити словами «кожному оператору організованого рин-
ку, який здійснює управління організованим ринком, на якому цінні папери допуще-
ні до торгів»;

б) абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: «Таке повідомлення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним 
каналом зв’язку»;

20) абзац сьомий частини четвертої статті 641 доповнити словами «офіційним ка-
налом зв’язку»;

21) у статті 65:
а) абзац перший частини першої та абзац перший частини другої доповнити ре-

ченням такого змісту: «Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв’язку»;

б) в абзаці другому частини четвертої:
слова «кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено 

до торгів» замінити словами «кожному оператору організованого ринку, який здій-
снює управління організованим ринком, на якому цінні папери (акції) товариства до-
пущені до торгів»;

доповнити другим реченням такого змісту: «Така оферта надсилається Націо-
нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку»;

22) у статті 651:
а) абзац перший частини першої та абзац перший частини другої доповнити дру-

гим реченням такого змісту: «Таке повідомлення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв’язку»;

б) абзац другий частини четвертої доповнити другим реченням такого змісту: «Та-
ка оферта надсилається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
офіційним каналом зв’язку»;

23) у статті 652:
а) частину першу після слів «зобов’язана подати» доповнити словами «офіцій-

ним каналом зв’язку»;
б) у пункті 3 частин п’ятої, шостої та сьомої слова «суб’єктом оціночної діяльнос-

ті» виключити;
в) абзац перший частини десятої доповнити другим реченням такого змісту: «Та-

ке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійсню-
ється офіційним каналом зв’язку»;

24) у частині четвертій статті 67 слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
25) в абзаці восьмому частини першої статті 66 та абзаці другому частини першої 

статті 69 слово «скликання» замінити словом «проведення»;
26) у частині першій статті 82 слова «кожну фондову біржу, на якій акції такого то-

вариства допущено до торгів» замінити словами «кожного оператора організовано-
го ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції то-
вариства допущені до торгів»;

27) у частині шостій статті 83:
пункти 8 та 15 після слова «подання» доповнити словами «офіційним каналом 

зв’язку»;
у пунктах 15 і 16 слово «розміщення» замінити словом «емісії»;
28) у тексті Закону слова «у загальнодоступній інформаційній базі даних Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або че-
рез особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників фондового ринку», «у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних папе-
рів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інфор-
мації від імені учасників фондового ринку», «у загальнодоступній інформаційній ба-
зі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку», «в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка про-
вадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фон-
дового ринку» замінити словами «у базі даних особи, яка провадить діяльність із 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та профе-
сійних учасників організованих товарних ринків», слова «торговець цінними папера-
ми» в усіх відмінках і числах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному 
відмінку і числі, а слова «управління цінними паперами» в усіх відмінках — словами 
«управління портфелем фінансових інструментів» у відповідному відмінку.

39. В абзаці двадцять другому пункту 2 частини першої статті 5 Закону України 
«Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., 
№ 28, ст. 311) слова «фондовими біржами» замінити словами «операторами органі-
зованих ринків капіталу».

40. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості 
Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«4. Відносини, що виникають у зв’язку із виведенням неплатоспроможних банків, 

які мають зобов’язання, що випливають з правочинів щодо фінансових інструмен-
тів та валютних цінностей, або є стороною одного чи кількох деривативних контр-
актів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуван-
ням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та організо-
вані товарні ринки.

5. У разі якщо банк є емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення за 
облігаціями (далі — банк, який має зобов’язання за облігаціями), і за облігаціями 
відповідного випуску призначено адміністратора, відносини щодо ліквідації такого 
банку регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Зако-
ном України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) у статті 2:
а) пункт 54 частини першої доповнити словами «а також адміністратор за випус-

ком облігацій, який відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, які мають документально під-
тверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань»;

б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Терміни «адміністратор за випуском облігацій» та «особа, яка надає забез-

печення» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

3) у частині другій статті 4:
пункт 3 доповнити словами «та облігації міжнародних фінансових організацій, що 

розміщуються на території України»;
у пункті 31 слова «розміщення облігацій» замінити словами «емісію корпоратив-

них облігацій»;
4) пункт 61 частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
«61) погоджує рішення виконавчої дирекції про емісію корпоративних облігацій 

або видачу векселів Фонду та напрями використання коштів, залучених від їх емі-
сії (видачі)»;

5) у пункті 11 частини другої статті 12:
а) у першому реченні слова «розміщення облігацій» замінити словами «емісію 

корпоративних облігацій»;
б) у другому реченні слова «Таке розміщення, видачу може бути здійснено» замі-

нити словами «Така емісія, видача може бути здійснена»;
6) у статті 19:
а) у частині першій:
пункт 4 доповнити словами «та облігації міжнародних фінансових організацій, що 

розміщуються на території України»;
у пункті 41 слова «розміщення облігацій» замінити словами «емісії корпоратив-

них облігацій»;
б) перше речення частини третьої після слів «державних цінних паперів» допо-

внити словами «та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщують-
ся на території України»;

7) частину третю статті 20 доповнити словами «та облігації міжнародних фінансо-
вих організацій, що розміщуються на території України»;

8) пункт 3 частини четвертої статті 26 викласти в такій редакції:
«3) за депозитними сертифікатами банків»;
9) статтю 36 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Обмеження, встановлені частиною третьою, а також пунктами 1, 2 та 4 части-

ни п’ятої цієї статті, не поширюються на процедуру проведення ліквідаційного неттін-
гу в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону»;

10) пункт 3 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
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«3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких опе-

рацій. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду не має права обмежува-
ти або припиняти здійснення:

а) банком операцій у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в поряд-
ку, встановленому статтею 541 цього Закону;

б) операцій, спрямованих на виконання нетто-зобов’язання, визначеного відпо-
відно до статті 541 цього Закону, шляхом звернення стягнення на предмет забезпе-
чення, переданий банком на виконання зобов’язань за такою угодою»;

11) у статті 38:
а) частину третю доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«Положення цієї частини не поширюються на правочини, зобов’язання за якими 

припиняються у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в порядку, вста-
новленому статтею 541 цього Закону»;

б) частину восьму доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Положення цієї частини не поширюються на правочини, зобов’язання за якими 

припиняються у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в порядку, вста-
новленому статтею 541 цього Закону»;

12) статтю 40 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Положення частин п’ятої та шостої цієї статті не застосовуються до зобов’язань 

та прав вимоги, що виникли внаслідок вчинення правочинів, зобов’язання за якими 
припиняються у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в порядку, вста-
новленому статтею 541 цього Закону»;

13) частину п’яту статті 45 після абзацу першого доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«У випадку ліквідації банку, який має зобов’язання за облігаціями, адміністратор 
за випуском облігацій, що є кредитором для цілей цього Закону, заявляє Фонду про 
вимогу до такого банку в інтересах всіх власників облігацій відповідного випуску. Та-
ка вимога адміністратора за випуском облігацій в інтересах всіх власників облігацій 
одного випуску розглядається як єдина вимога кредитора. При цьому ідентифікація 
кожного власника облігацій не вимагається».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
14) пункт 8 частини другої статті 46 доповнити другим реченням такого змісту: 

«Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на правочини, зобов’язання 
за якими припиняються у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в по-
рядку, встановленому статтею 541 цього Закону»;

15) пункт 6 частини першої статті 48 доповнити другим реченням такого змісту: 
«Цей пункт не застосовується до правочинів, зобов’язання за якими припиняються у 
процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в порядку, встановленому стат-
тею 541 цього Закону»;

16) в абзаці першому частини п’ятої статті 50 слова «або є забезпеченням ви-
конання зобов’язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є 
банк» виключити, а слова «законів України «Про іпотечне кредитування, операції з 
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та» замінити словами 
«Закону України»;

17) у статті 51:
а) у пункті 6 частини сьомої слово «біржею» замінити словами «оператором ор-

ганізованого ринку капіталу»;
б) частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Фонд організовує продаж фінансових інструментів через професійного учас-

ника ринків капіталу в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, 
укладеним між Фондом та інвестиційною фірмою»;

18) у статті 52:
а) абзац перший частини третьої доповнити третім реченням такого змісту: «Ці-

на майна, на яке звертається стягнення як на предмет забезпечення, переданий сто-
ронами угоди щодо ліквідаційного неттінгу на виконання їхніх зобов’язань за такою 
угодою, під час виконання нетто-зобов’язання, визначеного відповідно до статті 54-1 
цього Закону, а також порядок звернення стягнення на такий предмет забезпечення 
визначаються угодою щодо ліквідаційного неттінгу, відповідно до якої здійснюється 
такий ліквідаційний неттінг»;

б) доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. У разі якщо за випуском облігацій призначено адміністратора, виплати, отри-

мані у ході процедури ліквідації банку, який має зобов’язання за такими облігаціями, 
розподіляються між власниками цих облігацій у порядку, встановленому Законом 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

19) статтю 541 викласти в такій редакції:
«Стаття 541. Ліквідаційний неттінг
1. Для цілей цієї статті:
1) термін «правочин щодо фінансових інструментів» вживається у значенні, наве-

деному в частині першій статті 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки», а терміни «нетто-зобов’язання», «розрахунок вартості зобов’язань», 
«сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу», «угода щодо ліквідаційного неттінгу» 
— у значеннях, наведених у частині другій статті 40 Закону України «Про ринки капі-
талу та організовані товарні ринки»;

2) під датою ліквідаційного неттінгу розуміється дата прийняття рішення про від-
несення до категорії неплатоспроможних банку, який є стороною угоди щодо лікві-
даційного неттінгу, або прийняття рішення про відкликання у такого банку банків-
ської ліцензії та його ліквідацію, у разі якщо таке рішення має наслідком обмежен-
ня або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів.

2. Ліквідаційний неттінг — це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди що-
до ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено 
про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі — осо-
ба, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов’язань 
банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято 
рішення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, а також зобов’язань кожного 
контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу, за од-
ним або кількома деривативними контрактами, що існував (існували) станом на да-
ту ліквідаційного неттінгу, та був укладений (були укладені) такими сторонами з по-
силанням на обов’язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Поря-
док здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома деривативними контрактами незалежно від їх змісту та/або стро-
ку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лік-
відаційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного не-
ттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна, відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України, зобов’язань, які іс-
нували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, 
сума яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до пункту 1 ці-
єї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими гро-
шовими зобов’язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов’язань, передбачених підпунктом «а» цього 
пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини 
другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу 
зобов’язань за одним або кількома деривативними контрактами, укладеним (укладе-
ними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється у таких випадках:
1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідацій-

ного неттінгу;
2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття 

рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті;
3) деривативний контракт, що містить посилання на обов’язковість відповідної 

угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений банком після дати прийняття рі-
шення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті.

5. Будь-які інші положення цього Закону, крім передбачених цією статтею, не мо-
жуть бути підставою для:

1) визнання незаконними, недійсними та/або нікчемними дій, що здійснюються 
під час ліквідаційного неттінгу відповідно до цієї статті;

2) відмови від проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов угоди щодо 
ліквідаційного неттінгу та/або посилань на неможливість такого проведення;

3) відмови від звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує вико-
нання зобов’язань сторін за угодою щодо ліквідаційного неттінгу, та/або посилань на 
неможливість такого звернення.

6. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквіда-
ційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує ви-
конання зобов’язань банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та 
щодо якого прийнято рішення, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті, за 
одним або кількома деривативними контрактами, зазначеними у пункті 1 частини 
другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої 
згоди та/або затвердження такого банку або будь-якої іншої особи.

7. Ліквідаційний неттінг щодо банку, в якому здійснюється тимчасова адміністра-
ція або ліквідація, проводиться протягом семи робочих днів з дати ліквідаційного не-
ттінгу. Особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, зобов’язана протягом 
трьох робочих днів після дати ліквідаційного неттінгу надати у письмовій формі бан-
ку та Фонду перелік деривативних контрактів, зазначених у пункті 1 частини другої ці-
єї статті, та орієнтовну дату завершення проведення ліквідаційного неттінгу.

8. Протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації Фонд зобов’язаний за-
безпечити проведення перевірки деривативних контрактів, укладених банком по-
за організованими ринками капіталу з пов’язаними особами протягом шести мі-
сяців до дати ліквідаційного неттінгу (з іншими особами — протягом одного міся-
ця) з метою виявлення деривативних контрактів, що були укладені з посиланням на 

обов’язковість для них угоди щодо ліквідаційного неттінгу та є нікчемними з таких 
підстав:

1) результатом укладення деривативного контракту було недобросовісне надан-
ня банком переваги окремому кредитору (групі кредиторів) порівняно з іншими кре-
диторами в частині задоволення (у тому числі черговості такого задоволення) вимог 
кредиторів у процедурі тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;

2) деривативний контракт було укладено банком з метою недобросовісного ви-
ключення майна банку зі складу ліквідаційної маси;

3) результатом укладення деривативного контракту було недобросовісне збіль-
шення розміру грошових зобов’язань банку перед окремим кредитором (групою кре-
диторів).

Порядок виявлення нікчемних деривативних контрактів, а також дій Фонду у разі 
їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

9. Фонд:
1) протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації повідомляє сторони де-

ривативних контрактів, зазначених у пунктах 1—3 частини восьмої цієї статті, та осо-
бу, зазначену в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, про нікчемність таких дериватив-
них контрактів, а також вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності таких де-
ривативних контрактів;

2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, передано-
го за такими деривативними контрактами;

3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених укладенням таких де-
ривативних контрактів.

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність деривативного контракту 
з підстав, передбачених частиною восьмою цієї статті, особа, зазначена в угоді щодо 
ліквідаційного неттінгу, зобов’язана повторно провести процедуру визначення нетто-
зобов’язання без врахування зобов’язань за таким деривативним контрактом та пові-
домити сторонам такого деривативного контракту нову суму нетто-зобов’язання. Ін-
ша сторона деривативного контракту, яка отримала від банку кошти за результатами 
попереднього ліквідаційного неттінгу, зобов’язана повернути банку різницю між су-
мою попереднього та нового нетто-зобов’язання.

10. Положення цієї статті, крім частин восьмої та дев’ятої, також застосовуються 
до вчинених банком на організованих ринках капіталу та поза ними правочинів щодо 
фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, у разі якщо такі правочини бу-
ли вчинені з посиланням на обов’язковість для них угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу, а також до правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань за 
деривативними контрактами та іншими правочинами, зазначеними у цій частині. По-
ложення частин восьмої та дев’ятої цієї статті застосовуються виключно до тих пра-
вочинів, зазначених у цій частині, що були вчинені банком поза організованими рин-
ками капіталу».

41. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної 
Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337 із наступними змінами):

1) у статті 1:
а) у частині першій:
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) індексний кошик — сукупність фінансових інструментів у відповідних співвід-

ношеннях, на підставі якої розраховується індекс регульованого фондового ринку 
відповідно до зареєстрованих Комісією правил функціонування регульованого фон-
дового ринку»;

доповнити пунктом 171 такого змісту:
«171) товарний актив, допущений до торгів на багатосторонніх торговельних май-

данчиках, — продукція та інше майно, визначене родовими ознаками, допущені до 
торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках»;

б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Терміни «багатосторонній торговельний майданчик», «офіційний канал 

зв’язку», «регульований ринок», «регулярні торги» вживаються в цьому Законі у 
значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки».

Термін «продукція» вживається в цьому Законі у значенні, визначеному у Законі 
України «Про товарну біржу»;

2) у частині першій статті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «рин-
ків капіталу»;

3) частину четверту статті 6 після слів «надсилаються заявнику» доповнити слова-
ми «офіційним каналом зв’язку»;

4) у статті 7:
а) пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:
«3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвес-

тування становлять кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках, ощад-
ні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку, банківські метали, корпоратив-
ні облігації та облігації місцевих позик, державні цінні папери, облігації міжнародних 
фінансових організацій, що розміщуються на території України, а також цінні папери, 
що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку»;

б) у пункті 5 частини шостої слова «біржових товарних активів» замінити слова-
ми «товарних активів, що допущені до торгів на багатосторонніх торговельних май-
данчиках»;

в) у частині дев’ятій:
у пункті 1 слова «фондовій біржі, визначеній» замінити словами «регульованому 

фондовому ринку, визначеному»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) інвестиційна фірма, яка здійснила андеррайтинг цінних паперів такого інсти-

туту, зобов’язана виконувати функцію маркет-мейкера щодо таких цінних паперів ІСІ 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку»;

5) частину п’яту статті 11 після слів «повідомленням Комісії» доповнити словами 
«офіційним каналом зв’язку»;

6) в абзаці п’ятому частини першої статті 19 слова «фондовій біржі» та «такій 
фондовій біржі» замінити відповідно словами «організованому ринку капіталу» та 
«оператору такого ринку»;

7) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова «акції якого перебувають в ліс-
тингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі» замінити словами «акції якого допу-
щені до торгів на організованому ринку капіталу, надсилає оператору такого ринку»;

8) абзац перший частини четвертої статті 23 доповнити третім реченням такого 
змісту: «Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв’язку»;

9) в абзаці другому частини четвертої статті 31 слова «фондовій біржі, рішення 
про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідній фон-
довій біржі» замінити словами «організованому ринку капіталу, рішення про прове-
дення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідному оператору 
організованого ринку капіталу»;

10) у пункті 2 частини четвертої статті 35 слова «торговців цінними паперами» за-
мінити словами «інвестиційних фірм»;

11) в абзаці другому частини сьомої статті 37 слова «загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів» замінити словами «базі даних 
особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків»;

12) у статті 48:
а) у частині третій:
пункт 2 після слів «крім банку» доповнити словами «міжнародної фінансової ор-

ганізації, що розміщує облігації на території України»;
доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових 

організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загаль-
ної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється ін-
вестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвесту-
вання в облігації міжнародних фінансових організацій одного випуску, що розміщу-
ються на території України»;

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, 

емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій, які допущені до 
торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків 
загальної вартості активів інституту спільного інвестування»;

б) у частині п’ятій:
у пункті 2 слова «ощадні (депозитні) сертифікати» замінити словами «ощадні сер-

тифікати банку, депозитні сертифікати банку»;
у пунктах 3—6 слова «строк погашення» замінити словами «період до погашення»;
доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території 

України, період до погашення яких не перевищує двох календарних років»;
у пункті 7 слова «облігації підприємств» замінити словами «корпоративні обліга-

ції», а слова «строк погашення» — словами «період до погашення»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 

1—7 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або ін-
декс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів»;

в) у пункті 1 частини шостої слова «облігацій підприємств» замінити словами 
«корпоративних облігацій»;

г) у частині сьомій:
пункт 2 після слів «державних облігацій України» доповнити словами «та обліга-

цій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України»;
у пункті 4 слова «облігації підприємств» замінити словами «корпоративні облі-

гації»;
ґ) у частині восьмій:
пункти 3 і 9 викласти в такій редакції:

«3) ощадні сертифікати державного банку України, депозитні сертифікати дер-
жавних банків України»;

«9) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 
1—8 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або ін-
декс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів»;

д) у частині дев’ятій:
у пункті 1 слова «облігацій підприємств» замінити словами «корпоративних об-

лігацій»;
пункт 2 після слів «фінансових організацій» доповнити словами «(крім обліга-

цій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)»;
доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) загальна вартість облігацій міжнародних фінансових організацій, що розмі-

щуються на території України, не може перевищувати 35 відсотків загальної вартос-
ті активів фонду»;

е) пункт 1 частини десятої після слів «облігацій України» доповнити словами «та 
облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території Укра-
їни»;

є) у частині одинадцятій:
пункти 3, 4 і 12 викласти в такій редакції:
«3) ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку;
4) корпоративні облігації»;
«12) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 

1—8 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або ін-
декс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів»;

доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на тери-

торії України»;
ж) у пункті 2 частини тринадцятої слова «облігації підприємств» замінити слова-

ми «корпоративні облігації»;
з) у частині чотирнадцятій:
пункти 3 і 8 викласти в такій редакції:
«3) ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків»;
«8) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 

1-6 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або ін-
декс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів»;

и) у частині дев’ятнадцятій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків»;
доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на терито-

рії України»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 

1—7 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або ін-
декс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів»;

і) у частині двадцять шостій слова «похідних (деривативів)» замінити словами 
«деривативних контрактів»;

ї) у тексті статті слова «фондовій біржі» в усіх відмінках замінити словами «регу-
льованому фондовому ринку» у відповідному відмінку;

13) частину третю статті 50 після слів «управління активами» доповнити словами 
«офіційним каналом зв’язку»;

14) у частині п’ятій статті 55:
а) абзац перший після слів «документів повідомляє» доповнити словами «офіцій-

ним каналом зв’язку»;
б) абзаци другий і третій після слів «управління активами» доповнити словами 

«офіційним каналом зв’язку»;
15) абзаци перший і другий частини другої статті 57 після слів «управління акти-

вами» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;
16) абзаци перший і третій частини п’ятої статті 58 після слів «за днем отримання» 

доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;
17) у частині третій статті 59:
а) абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: «Таке повідомлення 

Комісії здійснюється офіційним каналом зв’язку»;
б) перше речення абзацу третього після слів «з дня отримання» доповнити слова-

ми «офіційним каналом зв’язку»;
18) у статті 61:
а) в абзаці другому частини другої та в частині третій слова «фондових біржах» 

замінити словами «організованому ринку капіталу»;
б) у частині четвертій слово «лістингу» замінити словами «допуску до регулярних 

торгів на регульованому фондовому ринку»;
19) в абзаці першому частини четвертої статті 63 слова «фондовому ринку» замі-

нити словами «ринках капіталу»;
20) частини першу та другу статті 66 викласти в такій редакції:
«1. Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадить-

ся компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в по-
рядку, встановленому законодавством.

2. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу — об’єднання 
учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу 
— діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержува-
ти звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, уза-
гальнення та аналізу»;

21) у частині першій статті 75:
а) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення ре-

гульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 
організованих товарних ринків (у разі публічного розміщення цінних паперів інститу-
ту спільного інвестування)»;

б) пункт 5 виключити;
22) у статті 77 слова «Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» замінити словами «Закону України «Про державне регулювання 
ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

23) частину першу статті 78 викласти в такій редакції:
«1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та са-

морегулівна організація професійних учасників ринків капіталу — об’єднання учас-
ників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу — ді-
яльність з управління активами інституційних інвесторів»;

24) у тексті Закону:
а) слова «облігації підприємств» в усіх відмінках замінити словами «корпоративні 

облігації» у відповідному відмінку;
б) слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках і числах замінити слова-

ми «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку і числі.
42. У Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ра-

ди України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
а) у пункті 5 слова «Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінан-

сових ринках (далі — Розрахунковий центр)» виключити;
б) пункт 7 після слів «рахунка в цінних паперах» доповнити словами «та/або до-

говору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цін-
них паперах (рахунка ескроу в цінних паперах) (далі — договір рахунка ескроу в цін-
них паперах)»;

в) пункти 101 та 111 виключити;
г) пункт 17 після слів «шляхом переказу коштів» доповнити словами «або відо-

браження особою, яка провадить клірингову діяльність у системі клірингового обліку 
зміни обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цін-
них паперів з відображенням переходу права вимоги на кошти»;

ґ) пункти 18 і 22 викласти в такій редакції:
«18) розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» — меха-

нізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого в порядку, вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відбуваєть-
ся переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними па-
перами відразу після відповідного переказу коштів та/або припинення зобов’язань за 
результатами неттінгу»;

«22) учасники депозитарної системи України — Національний банк України, про-
фесійні учасники депозитарної системи України, клірингові установи, оператори ор-
ганізованих ринків, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, де-
поненти, іноземні депозитарії — кореспонденти»;

д) абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
«Терміни «внутрішня система обліку особи, яка провадить клірингову діяльність», 

«кліринг», «міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI)», «не-
ттінг», «оператор організованого ринку» та «система управління ризиками та гаран-
тій особи, яка провадить клірингову діяльність» у цьому Законі вживаються у значен-
ні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) у частині першій статті 2 слова «Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» замінити словами «Закону України «Про ринки капіталу та організова-
ні товарні ринки»;

3) в абзаці четвертому частини другої статті 3 слова «діяльністю з торгівлі цінними 
паперами» замінити словами «діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами»;

4) у статті 5:
а) у частині першій:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Депозитарна установа може відкрити депоненту цінних паперів декілька рахун-

ків у цінних паперах депонента».
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ДОКУМЕНТИ
У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвер-

тим — дев’ятим;
абзац п’ятий доповнити словами «(крім випадків, встановлених законом)»;
після абзацу п’ятого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
«Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (далі — рахунок ескроу в цінних 

паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підста-
ві договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних 
паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних папе-
рів та депозитарною установою.

Депозитарна установа може відкрити власнику цінних паперів декілька рахунків 
ескроу у цінних паперах.

За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарна установа в установле-
ному Комісією порядку веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав 
за цінними паперами на відповідному рахунку та виконує виключно операції перека-
зу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних па-
перів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених та-
ким договором.

Договором рахунка ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути 
покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів 
бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шля-
хом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про 
обслуговування рахунка в цінних паперах. Якщо обов’язок щодо перевірки настання 
підстав для переказу цінних паперів покладено на іншу, ніж депозитарна установа, 
особу, депозитарна установа має право здійснювати такий переказ виключно за умо-
ви отримання від іншої особи документів, що підтверджують настання підстав, зазна-
чених у договорі рахунка ескроу в цінних паперах.

Якщо інше не передбачено договором рахунка ескроу в цінних паперах, ні влас-
ник цінних паперів, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, 
права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах.

Звернення стягнення та/або накладення арешту на цінні папери, права на які об-
ліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за зобов’язаннями власника цінних 
паперів, бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому до-
пускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власни-
ка цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору ра-
хунка ескроу в цінних паперах (у тому числі на право вимоги переказу прав на цінні 
папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних папе-
рах, за настання підстав, встановлених договором ескроу)».

У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами дванад-
цятим — п’ятнадцятим;

б) у частині другій:
абзац перший після слів «відкривається депозитарною установою» доповнити 

словами «або Національним банком України при провадженні ним діяльності депо-
зитарної установи»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька ра-

хунків у цінних паперах номінального утримувача»;
друге речення абзацу шостого після слова «повідомляти» доповнити словами 

«офіційним каналом зв’язку»;
в) у частині третій:
в абзаці першому слова «(рахунки)», «(яких)», «(відкриваються)» виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
«Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декіль-

ка рахунків у цінних паперах депозитарній установі»;
в абзацах третьому та п’ятому слово «(рахунках)» виключити;
г) частину четверту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декіль-

ка рахунків у цінних паперах емітенту»;
ґ) у частині шостій:
абзац перший після слова «Рахунок» доповнити словом «(рахунки)», а після сло-

ва «відкривається» — словом «(відкриваються)»;
абзац другий після слова «рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
д) частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Рахунок у цінних паперах особі, яка провадить клірингову діяльність, відкри-

вається Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі 
договору про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність. Такий до-
говір може укладатися у формі депозитарного договору.

Договір про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність, укла-
дається між такою особою та Центральним депозитарієм або Національним банком 
України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій або Національ-
ний банк України веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних папе-
рах особи, яка провадить клірингову діяльність, облік цінних паперів, що викорис-
товуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для створення передбаче-
ної пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про ринки капіталу та ор-
ганізовані товарні ринки» системи управління ризиками та гарантій особи, яка про-
вадить клірингову діяльність, відповідно до встановленої цим Законом компетенції»;

5) у статті 6:
а) частину першу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Особливості здійснення депозитарного обліку та депозитарних операцій на ра-

хунках в цінних паперах власників та емітентів депозитних сертифікатів банків вста-
новлюються Комісією за погодженням з Національним банком України»;

б) у частині другій:
в абзацах другому — сьомому слова «фондова біржа» в усіх відмінках та чис-

лах замінити словами «організовані ринки капіталу» у відповідному відмінку і числі;
в абзаці шостому слово «однієї» виключити;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«документів, визначених Комісією, у разі якщо стороною правочину щодо цін-

них паперів, що вчиняється поза організованим ринком капіталу без додержання при 
розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати», є клієнт (клієнт клі-
єнта) номінального утримувача».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — дванадцятий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим — тринадцятим;

в) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розра-

хунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організованих ринках ка-
піталу або поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цін-
них паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм або Національ-
ним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступ-
ним відображенням (за потреби) таких змін на рахунках у цінних паперах професій-
ними учасниками депозитарної системи України та/або депозитаріями-кореспонден-
тами в установленому Комісією порядку на підставі інформації від особи, яка прова-
дить клірингову діяльність»;

г) в абзаці другому частини четвертої слова «фондовій біржі» замінити словами 
«організованих ринках капіталу», а слова «фондової біржі» — словами «оператора 
організованого ринку капіталу»;

ґ) в абзаці другому частини п’ятої слова «фондовій біржі» замінити словами «ор-
ганізованих ринках капіталу»;

д) абзац четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
«Зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного влас-

ника, що були встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочина-
ми щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, 
розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяль-
ність, здійснюється виключно на підставі інформації від особи, яка провадить клі-
рингову діяльність»;

е) в абзаці другому частини восьмої слова «на фондовій біржі та поза фондовою 
біржею» замінити словами «на організованих ринках капіталу та поза ними»;

6) у частинах третій та шостій статті 7 слова «на фондовій біржі або поза фондо-
вою біржою» замінити словами «на організованих ринках капіталу або поза ними»;

7) в абзаці першому частини першої статті 8 слово «бездокументарній» замінити 
словом «електронній», а слова «депонента в депозитарній установі» — словами «що 
відкривається депозитарною установою»;

8) у статті 9:
а) в абзаці першому частини шостої слова «фондового ринку» замінити слова-

ми «ринків капіталу»;
б) у частині восьмій:
у пункті 4 слова «здійснення нумерації (кодифікації)» замінити словами «присво-

єння коду», а після слів «міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів» до-
повнити словом «(ISIN)»;

у пункті 7 слова «Розрахунковому центрі» замінити словами «Національному бан-
ку України»;

у пункті 8 слова «клірингових установ та Розрахункового центру» замінити слова-
ми «осіб, які провадять клірингову діяльність»;

у пункті 9 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу»;
в) у частині дев’ятій:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
«9. Центральний депозитарій може надавати емітенту послуги з організації та про-

ведення загальних зборів акціонерів, зборів власників облігацій.
Центральний депозитарій може провадити діяльність торгового репозиторію за 

умови включення його до Реєстру торгових репозиторіїв та отримання свідоцтва про 
включення до Реєстру торгових репозиторіїв»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Центральний депозитарій може присвоювати код юридичним особам, у тому 

числі нерезидентам, відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів юри-
дичних осіб (міжнародних ідентифікаційних кодів юридичних осіб (кодів LEI)».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
г) у частині тринадцятій слова «грошовий рахунок у Розрахунковому центрі» замі-

нити словами «рахунок у Національному банку України», а після слів «не може бути» 
доповнити словами «накладено арешт»;

ґ) статтю 9 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. Забороняється накладати арешт та інші обмеження прав на цінні папери, а та-

кож здійснювати примусове звернення стягнення на цінні папери, що знаходяться на 
рахунках у цінних паперах клірингових установ, відкритих у Центральному депозита-
рії, Національному банку України в межах повноважень»;

9) у статті 12:
а) у частині першій:
в абзаці першому слова «ревізійна комісія» виключити;
абзац четвертий виключити;
б) у частині третій слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу», 

слова «Розрахункового центру» виключити, а слова «фондових бірж» замінити сло-
вами «операторів організованих ринків капіталу»;

в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Кандидати на посаду голови правління Центрального депозитарію повинні від-

повідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, зокрема:

1) мати стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках не менш 
як п’ять років;

2) не можуть бути керівником учасника ринків капіталу та організованих товар-
них ринків, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у 
вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках за останні три роки;

3) за останній рік провадження кандидатом діяльності на ринках капіталу та ор-
ганізованих товарних ринках відсутні факти анулювання сертифіката на право здій-
снення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках»;

10) у статті 13:
а) у частині першій слова «та облігацій місцевих позик» та «та облігаціями місце-

вих позик» виключити;
б) у частині другій:
в абзаці першому слова «та облігацій внутрішніх місцевих позик» виключити;
у пункті 7 слова «клірингових установ» замінити словами «осіб, які провадять клі-

рингову діяльність», а слова «та Розрахункового центру» виключити;
в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Національний банк України провадить депозитарну діяльність, передбачену 

пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, установленому Ко-
місією».

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвер-
тою і п’ятою;

г) у частині четвертій:
перше речення після слова «рахунок» доповнити словом «(рахунки)»;
друге речення після слів «цього рахунка» доповнити словами «(цих рахунків)», а 

слово «ним» замінити словами «ним (ними)»;
ґ) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Забороняється накладати арешт та інші обмеження прав на цінні папери, а та-

кож здійснювати примусове звернення стягнення на цінні папери, що знаходяться 
на рахунках у цінних паперах Національного банку України, відкритих у Централь-
ному депозитарії».

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
11) у статті 14:
а) абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«Депозитарна установа у випадках, передбачених законом, має право надавати 

емітенту та особам, які відповідно до законодавства мають право на скликання за-
гальних зборів, послуги з проведення загальних зборів (чергових або позачергових) 
акціонерів, здійснювати для емітента, депонента та номінального утримувача підго-
товку та надання таким особам довідково-аналітичних матеріалів, що характеризу-
ють ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних па-
перів, а також послуги щодо управління рахунком емітента або депозитарію-корес-
пондента в Центральному депозитарії або у Національному банку України чи інші по-
слуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом»;

б) в абзаці другому частини другої слова «торговця цінними паперами» замінити 
словами «інвестиційної фірми»;

в) у частині п’ятій слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;
12) статтю 15 виключити;
13) у частині першій статті 16:
а) в абзаці першому слово «розміщених» замінити словами «емісія яких здійсню-

ється (здійснена)»;
б) в абзаці другому слова «та Розрахунковий центр» замінити словами «операто-

ри організованих ринків капіталу та інвестиційні фірми»;
в) абзац третій після слів «на пред’явника» доповнити словами «інформація про 

випущені депозитні сертифікати банків, оформлена відповідно до вимог, встановле-
них Комісією за погодженням з Національним банком України»;

14) у статті 17:
а) у частині першій:
в абзаці першому слова «та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних па-

перів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були 
розміщені за межами України» виключити;

в абзаці другому слово «емітент» замінити словом «емітенти», а слова «Розрахун-
ковий центр» — словами «оператори організованих ринків капіталу»;

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Національний банк України у разі провадження ним депозитарної діяльнос-

ті, передбаченої пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, відповідно до 
отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність 
з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних опе-
рацій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахун-
ку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що 
належать Національному банку України»;

15) у статті 20:
а) у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«переказу коштів банками та Національним банком України у встановленому ним 

порядку та/або відображення особою, яка провадить клірингову діяльність, у вну-
трішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав 
та зобов’язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цінних паперів та інших 
фінансових інструментів з відображенням переходу права вимоги на кошти, у то-
му числі припинення зобов’язань щодо коштів за результатами неттінгу, у порядку, 
встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією»;

абзаци сьомий — десятий замінити дев’ятьма новими абзацами такого змісту:
«Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «по-

ставка цінних паперів проти оплати» вважаються завершеними після здійснення:
1) Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до 

компетенції, встановленої цим Законом, депозитарних операцій за результатами роз-
рахунків за правочинами щодо цінних паперів на рахунках депозитарних установ — 
у разі якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитар-
них операцій на рахунках депозитарних установ;

2) Центральним депозитарієм або Національним банком України направлення 
розпорядження та/або повідомлення (інформації) про вчинені правочини щодо цін-
них паперів депозитарним установам для проведення ними відповідних депозитар-
них операцій на рахунках власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів 
— у разі якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депо-
зитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів без дотримання принципу «по-
ставка цінних паперів проти оплати» вважаються завершеними після здійснення:

1) Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до 
компетенції, встановленої цим Законом, депозитарних операцій за результатами роз-
рахунків за правочинами щодо цінних паперів на рахунках депозитарних установ — 
у разі якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитар-
них операцій на рахунках депозитарних установ;

2) депозитарними установами депозитарних операцій, необхідних для проведен-
ня розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, на рахунках власників цінних 
паперів та/або номінальних утримувачів — у разі якщо проведення розрахунків за 
правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитар-
них установ.

Центральний депозитарій та Національний банк України відповідно до компетен-
ції, встановленої цим Законом, повідомляють особу, яка провадить клірингову діяль-
ність, про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у по-
рядку та строки, що встановлені Комісією.

Депозитарні установи за результатами завершення розрахунків зобов’язані відо-
бразити в системі депозитарного обліку перехід прав власності на цінні папери та 
прав за цінними паперами, а також обмеження прав на цінні папери у порядку та 
строки, встановлені Комісією.

Порядок здійснення розрахунків для цінних паперів, облік яких відповідно до ком-
петенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм, вста-
новлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок 
здійснення розрахунків для цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, 
встановленої цим Законом, здійснюється Національним банком України, встановлю-
ється Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шістнадцятим;

б) у частині другій слова «кліринговими установами та/або Розрахунковим цен-
тром» замінити словами «особами, які провадять клірингову діяльність»;

в) у частині третій слова «Розрахунковим центром» замінити словами «особою, 
яка провадить клірингову діяльність»;

г) частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Особи, які провадять клірингову діяльність, та Центральний депозитарій та/

або Національний банк України за договорами щодо цінних паперів, укладеними на 
організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу з дотриман-
ням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», забезпечують дотримання та-
кого принципу»;

ґ) частини п’яту і восьму викласти в такій редакції:
«5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору забез-

печує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, виплати доходів за 
цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановле-
ної цим Законом, та коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгова-
ності з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облі-
гацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рі-
шенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним по-
криттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за 
такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, шляхом зарахуван-
ня коштів, переказаних емітентом, коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення 
заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпо-
течних облігацій, особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в проце-
дурі їх банкрутства або ліквідації, на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм 
у Національному банку України, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на 
рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депози-
тарію та депозитаріїв-кореспондентів.

Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом погашення боргових 
цінних паперів, що обертаються за межами України, а також виплати доходів за цими 
цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановле-
ної цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних з рахунків Центрально-
го депозитарію, відкритих в іноземних фінансових установах, на рахунок, відкритий 
Центральним депозитарієм у Національному банку України, для подальшого перека-
зу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або до-
ходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.

Зарахування отриманих від емітентів коштів за цінними паперами відповідно до 
компетенції, встановленої цим Законом, коштів, які підлягають виплаті у процесі 
стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних об-
лігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо про-
спектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про 
управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, 
яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або 
ліквідації, здійснюється в порядку та строки, встановлені Комісією»;

«8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стяг-
нення на кошти, що знаходяться на рахунках особи, яка провадить клірингову діяль-
ність, і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо 
цінних паперів та інших фінансових інструментів»;

д) у тексті статті слова «фондова біржа» в усіх відмінках і числах замінити слова-
ми «організовані ринки капіталу» у відповідному відмінку і числі;

16) у статті 21:
а) у частині першій:
абзац перший після слів «державної позики» доповнити словами «та депозитних 

сертифікатів банків»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Емітент депозитних сертифікатів банку у порядку та строки, що встановлені Ко-

місією за погодженням з Національним банком України, зобов’язаний подати до Цен-
трального депозитарію інформацію про здійснення емісії депозитних сертифікатів 
банку та інформацію про визначену особу, що обрана відповідно до статті 22 цьо-
го Закону»;

б) частину другу після слів «цінних паперів» доповнити словами «(крім депозит-
них сертифікатів банків)»;

в) абзац перший частини третьої після слів «емітента цінних паперів» та «кіль-
кості цінних паперів» доповнити словами «(крім депозитних сертифікатів банків)»;

г) у частині четвертій:
абзац перший після слів «кількість цінних паперів» доповнити словами «(крім де-

позитних сертифікатів банків)»;
абзац другий після слів «інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних папе-

рів» доповнити словами «(крім депозитних сертифікатів банків)»;
ґ) частину п’яту після слів «обліку цінних паперів» доповнити словами «(крім де-

позитних сертифікатів банків)», а слова «фондовій біржі» замінити словами «орга-
нізованих ринках капіталу»;

д) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. У разі розміщення цінних паперів (крім депозитних сертифікатів банків) на ор-

ганізованих ринках капіталу інформація про депонентів — перших власників пода-
ється Центральному депозитарію або Національному банку України оператором ор-
ганізованого ринку капіталу в порядку, встановленому Комісією.

У разі наявності в інформації, що подається оператором організованого ринку ка-
піталу до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомос-
тей, що свідчать про вчинення на організованому ринку капіталу правочинів щодо 
відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до 
отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобаль-
ного сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати емісії 
цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить 
зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає опе-
ратору організованого ринку капіталу отриману інформацію для усунення порушень, 
про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комі-
сію офіційним каналом зв’язку, передбаченим Законом України «Про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки».

Оператор організованого ринку капіталу несе в установленому законом порядку 
відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або 
Національному банку України інформації»;

е) частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
«Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії депозитних сер-

тифікатів банків встановлюється Комісією за погодженням з Національним банком 
України»;

17) у статті 22:
а) абзац перший частини п’ятої після слів «від емітента» доповнити словами «або 

іншої особи, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів»;
б) абзац перший частини сьомої після слів «подає його емітенту» доповнити сло-

вами «або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників іменних цін-
них паперів»;

в) частину восьму після слів «Національним банком України емітенту» доповни-
ти словами «або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників імен-
них цінних паперів»;

г) у частині дев’ятій слова «отриманої від» виключити, після слів «депонентів (клі-
єнтів)» доповнити словами «а також інформації про власників цінних паперів, що є 
клієнтами (клієнтами клієнтів) номінальних утримувачів», а слова «клірингової уста-
нови та Розрахункового центру» замінити словами «осіб, які провадять клірингову 
діяльність»;

18) у частині другій статті 24:
в абзаці восьмому слово «рахунку» замінити словами «рахунку (рахунках)», а сло-

во «відкритому» — словами «відкритому (відкритих)»;
в абзаці дев’ятому слова «клірингові установи та Розрахунковий центр» замінити 

словами «особи, які провадять клірингову діяльність»;
19) у статті 25:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депо-

зитарними установами в порядку, встановленому статтею 136 Закону України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

б) частини другу та п’яту виключити;
в) в абзацах першому та третьому частини шостої слова «суб’єкта, визначеного 

частиною першою цієї статті» замінити словами та цифрами «особи, яка відповідно 
до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» має 
право на отримання доступу до професійної таємниці»;

20) статтю 26 виключити;
21) в абзаці першому частини другої статті 28 слова «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про державне регулювання рин-
ків капіталу та організованих товарних ринків«;

22) в абзаці другому частини другої статті 29 слова «Розрахунковим центром та» 
виключити;

23) пункт 12 розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити;
24) у тексті Закону слова «внутрішніх державних позик» замінити словами «вну-

трішньої державної позики».
43. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового 
центру з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2014 р., № 20-21, ст. 707) виключити.

44. У статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної 
Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):

1) пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:
«2) укладення договору про управління портфелем фінансових інструментів та/

або грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти, 
з інвестиційною фірмою, яка має видану Національною комісією з цінних паперів та 
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фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з управління портфелем фі-
нансових інструментів»;

2) у частині четвертій слова «торговцями цінними паперами» замінити словами 
«інвестиційними фірмами».

45. У частині третій статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):

доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71) визначає умови здійснення розрахунків на ринку природного газу із залучен-

ням клірингової установи»;
у пункті 24 слова «газових біржах» замінити словами «товарних ринках, предме-

том торгівлі на яких є природний газ».
46. Пункт 4 частини другої статті 2 Закону України «Про ліцензування видів госпо-

дарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.158 із на-
ступними змінами) в редакції Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX вва-
жати пунктом 42 та викласти у такій редакції:

«42) професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку відповідно до закону».

47. Частину другу статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами) доповни-
ти абзацами третім і четвертим такого змісту:

«Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку 
особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в поряду, встановленому 
статтею 64 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національно-
му банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозита-
рію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення гро-
шових розрахунків».

48. У Законі України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації бан-
ків» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 3:
а) в абзаці четвертому підпункту «ґ» пункту 1 слова «фондовими біржами, на яких 

акції перебувають в обігу» замінити словами «операторами організованих ринків ка-
піталу, на яких акції допущені до торгів»;

б) у пункті 4 слова «емісії акцій» замінити словами «цінних паперів»;
в) у пункті 5 слова «їх емісії» замінити словами «цінних паперів», а слово «розмі-

щення» — словом «емісії»;
2) у тексті Закону слова «професійна діяльність на фондовому ринку» та «профе-

сійна діяльність на ринку цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «профе-
сійна діяльність на ринках капіталу» у відповідному відмінку.

49. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради 
України, 2017 р., № 27—28, ст. 312 із наступними змінами):

1) пункт 37 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«37) розрахунки на ринку електричної енергії — процес виконання взаємних фі-

нансових вимог та зобов’язань учасників ринку за договорами купівлі-продажу елек-
тричної енергії і послуг, що надаються на ринку електричної енергії, у тому числі шля-
хом неттінгу та за рахунок відповідних фінансових гарантій»;

2) у статті 51:
у частині другій слова «або клірингову установу» виключити;
у пункті 5 частини третьої слова «зокрема шляхом запровадження клірингу» ви-

ключити;
3) статтю 75 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. При здійсненні розрахунків на ринку електричної енергії може застосовувати-

ся кліринг. Порядок застосування клірингу затверджується Регулятором та включає, 
зокрема, умови залучення клірингової установи».

50. У статтях 11, 36 та 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та ау-
диторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50 із на-
ступними змінами) слова «професійні учасники фондового ринку» в усіх відмінках 
замінити словами «професійні учасники ринків капіталу» у відповідному відмінку, а 
слова «до торгів на фондовій біржі» — словами «до торгів на регульованому фон-
довому ринку».

51. В абзаці другому частини тринадцятої статті 14 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., 
№ 12, ст. 68) слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу».

52. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2020 
р., № 25, ст. 171):

1) у статті 1:
а) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
«5) бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про фі-

зичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених про-
тягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, 
що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентни-
ми органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, 
законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а 
також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини про-
ти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використан-
ня електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в 
установленому законом порядку»;

б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Терміни «організований ринок», «професійні учасники ринків капіталу» та 

«професійні учасники організованих товарних ринків» вживаються в цьому Законі 
у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки»;

2) пункти 3 і 4 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«3) професійні учасники організованих товарних ринків;
4) професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з орга-

нізації торгівлі фінансовими інструментами»;
3) в абзаці третьому частини п’ятнадцятої статті 11 слова «на фондовій біржі» за-

мінити словами «на організованому ринку»;
4) у статті 18:
а) у пункті 2 частини першої слова «товарних та інших бірж, що проводять фінан-

сові операції з товарами» замінити словами «професійних учасників організованих 
товарних ринків», а слова «професійних учасників фондового ринку» — словами 
«професійних учасників ринків капіталу»;

б) в абзаці четвертому частини другої слова «професійних учасників фондового 
ринку» замінити словами «професійних учасників ринків капіталу».

53. У підпункті «п» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 
січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України,  
1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) в абзаці першому слова «цінними паперами» замінити словами «фінансови-
ми інструментами»;

2) абзац третій після слів «за реєстрацію деривативів» доповнити словами «спе-
цифікації деривативних контрактів».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім:
1) підпунктів 2 та 9 пункту 5, пункту 37, абзаців першого — восьмого та десято-

го підпункту 3, підпунктів 4-8, абзацу другого підпункту 10, підпунктів 11, 12, 18, 24, 
25 та абзацу третього підпункту 27 пункту 38, підпункту «б» підпункту 5, підпунктів 
9—12, 14—16 та підпункту «а» підпункту 18 пункту 40, підпункту «а» підпункту 9, під-
пункту «а» підпункту 13 та абзаців четвертого — чотирнадцятого підпункту «а» під-
пункту 15 пункту 42, підпунктів «б» та «в» підпункту 1 пункту 48, підпункту «а» під-
пункту 1 пункту 52 розділу I цього Закону, пунктів 2—10 цього розділу, які набирають 
чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

2) підпункту «а» та абзацу другого підпункту «б» підпункту 10, абзацу другого під-
пункту «а» підпункту 14 пункту 42 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 
1 січня 2022 року;

3) підпунктів 2 та 3 пункту 49 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 
січня 2023 року.

2. Особам, які провадять клірингову діяльність, протягом двох робочих днів з дня 
набрання чинності цим Законом повідомити Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Національному банку України адреси електронної пошти, які бу-
дуть вважатися офіційними адресами електронної пошти для цілей абзацу першо-
го частини третьої статті 54 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 94 Кодексу України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради 

України, 2019 р., № 19, ст. 74) викласти в такій редакції:
«Стаття 94.  Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який 

є стороною одного або кількох похідних (деривативів) або правочи-
нів щодо цінних паперів, укладених або вчинених з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу

1. Ліквідаційний неттінг — здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо лік-
відаційного неттінгу:

здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено про 
те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі — осо-
ба, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов’язань 
суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною угоди щодо ліквідаційно-
го неттінгу та щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, а також 
зобов’язань кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквіда-
ційного неттінгу, за одним або кількома похідними (деривативами), що існував (існу-

вали) станом на дату ліквідаційного неттінгу та був укладений (були укладені) таки-
ми сторонами з посиланням на обов’язковість для них такої угоди щодо ліквідацій-
ного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо лік-
відаційного неттінгу;

припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку 
(терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лікві-
даційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу для таких сторін, у такій послідовності:

заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов’язань, які існу-
вали станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, су-
ма яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до абзацу друго-
го цієї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими 
грошовими зобов’язаннями настав;

припинення нових грошових зобов’язань, передбачених абзацом четвертим цієї 
частини, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

2. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від передба-
ченого частиною першою цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату лік-
відаційного неттінгу зобов’язань за одним або кількома похідними (деривативами), 
укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

Для цілей цього Кодексу розуміється:
під угодою щодо ліквідаційного неттінгу — генеральна угода, положення якої міс-

тять умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, що 
містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила про-
вадження клірингової діяльності, згоду на обов’язковість яких сторони похідного 
(деривативу) надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з осо-
бою, яка провадить клірингову діяльність;

під генеральною угодою — договір, що визначає загальні умови та порядок укла-
дення та виконання похідних (деривативів) або договорів щодо цінних паперів, укла-
дених на підставі такого договору;

під сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу — сторони генеральної угоди, 
сторони іншого документа (договору), що містить умови та порядок проведення лік-
відаційного неттінгу, сторони похідного (деривативу), укладеного з посиланням на 
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, які уклали договір про кліринго-
ве обслуговування з особою, якій сторони похідного (деривативу) направили розпо-
рядження на проведення клірингу;

під датою ліквідаційного неттінгу — дата, передбачена пунктом 1 частини першої 
статті 54 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

під розрахунком вартості зобов’язань — визначення у спосіб, передбачений уго-
дою щодо ліквідаційного неттінгу, грошового еквівалента (встановлення грошової 
вартості) всіх зобов’язань, що передбачені похідними (деривативами), укладеними з 
посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

під нетто-зобов’язанням — сума грошового зобов’язання, що підлягає сплаті 
однією із сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми зобов’язань якої 
є більшою) іншій стороні такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми 
зобов’язань якої є меншою) та визначається як різниця між сумами зобов’язань та-
ких сторін.

3. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквіда-
ційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує ви-
конання зобов’язань суб’єктом підприємницької діяльності — стороною угоди щодо 
ліквідаційного неттінгу, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, 
за одним або кількома похідними (деривативами), укладеними таким суб’єктом під-
приємницької діяльності з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного 
неттінгу, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/
або затвердження таким суб’єктом підприємницької діяльності, розпорядником йо-
го майна, керуючим його санацією, його ліквідатором, кредитором (кредиторами) та/
або господарським судом.

4. Ліквідаційний неттінг не проводиться у таких випадках:
якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури йо-

го проведення;
якщо відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати відкриття 

щодо суб’єкта підприємницької діяльності — сторони такої угоди щодо ліквідаційно-
го неттінгу провадження у справі про банкрутство;

якщо похідний (дериватив), укладений стороною з посиланням на обов’язковість 
відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений після дати відповідно-
го відкриття щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у спра-
ві про банкрутство.

5. Положення цього Кодексу, що регулюють банкрутство юридичних осіб, за-
стосовуються до процедур банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який 
є стороною одного або кількох похідних (деривативів), укладених з посиланням на 
обов’язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, в частині, що не су-
перечить положенням цієї статті. У разі суперечності норм цього Кодексу, що регу-
люють банкрутство юридичних осіб, з нормами цієї статті норми цієї статті мають пе-
ревагу.

6. Положення цієї статті не застосовуються до похідних (деривативів), укладених 
без участі або посередництва торгівця цінними паперами.

7. Положення цієї статті застосовуються також до суб’єктів підприємницької ді-
яльності, які є сторонами одного або кількох правочинів щодо цінних паперів, вчине-
них з посиланням на обов’язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу»;

2) Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) доповнити 
розділом VIII1 такого змісту:

«Розділ VIII1  
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, 
ЯКИЙ МАЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ З ПОСИЛАННЯМ НА ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ 

УГОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЙНОГО НЕТТІНГУ
Стаття 541. Ліквідаційний неттінг
1. Для цілей цієї статті:
1) терміни «генеральна угода», «нетто-зобов’язання», «розрахунок вартості 

зобов’язань», «сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу», «угода щодо ліквіда-
ційного неттінгу» вживаються у значеннях, наведених у статті 55 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок»;

2) під датою ліквідаційного неттінгу розуміється дата рішення, передбаченого 
пунктом 1 частини першої статті 54 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок».

2. Ліквідаційний неттінг — здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо лік-
відаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено 
про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі — осо-
ба, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов’язань 
банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято 
рішення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, а також зобов’язань кожно-
го контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу, за 
одним або кількома похідними (деривативами), що існував (існували) станом на да-
ту ліквідаційного неттінгу та був укладений (були укладені) такими сторонами з по-
силанням на обов’язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Поря-
док здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за 
одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку 
(терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лікві-
даційного неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттін-
гу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов’язань, які іс-
нували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, 
сума яких дорівнює вартості зобов’язання, розрахованій відповідно до пункту 1 ці-
єї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими гро-
шовими зобов’язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов’язань, передбачених підпунктом «а» цього 
пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями 
та визначення нетто-зобов’язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини 
другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу 
зобов’язань за одним або кількома похідними (деривативами), укладеним (укладе-
ними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється у таких випадках:
1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідацій-

ного неттінгу;
2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття 

рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті;
3) похідний (дериватив), що містить посилання на обов’язковість відповідної уго-

ди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений банком після дати прийняття рішен-
ня, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті.

5. Будь-які інші положення цього Закону, крім передбачених цією статтею, не мо-
жуть бути підставою для:

1) визнання незаконними, недійсними та/або нікчемними дій, що здійснюються 
під час ліквідаційного неттінгу відповідно до цієї статті;

2) відмови від проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов угоди щодо 
ліквідаційного неттінгу та/або посилань на неможливість такого проведення;

3) відмови від звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує вико-
нання зобов’язань сторін за угодою щодо ліквідаційного неттінгу, та/або посилань на 
неможливість такого звернення.

6. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквіда-
ційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує ви-
конання зобов’язань банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та 
щодо якого прийнято рішення, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті, за 
одним або кількома похідними (деривативами), зазначеними у пункті 1 частини дру-
гої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої зго-
ди та/або затвердження такого банку або будь-якої іншої особи.

7. Ліквідаційний неттінг щодо банку, в якому здійснюється тимчасова адміністра-
ція або ліквідація, проводиться протягом семи робочих днів з дати ліквідаційного не-
ттінгу. Особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, зобов’язана протягом 
трьох робочих днів після дати ліквідаційного неттінгу надати у письмовій формі бан-
ку та Фонду перелік похідних (деривативів), зазначених у пункті 1 частини другої цієї 
статті, та орієнтовну дату завершення проведення ліквідаційного неттінгу.

8. Протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації Фонд зобов’язаний за-
безпечити проведення перевірки похідних (деривативів), укладених банком поза бір-
жою з пов’язаними особами протягом шести місяців до дати ліквідаційного неттінгу 
(з іншими особами — протягом одного місяця), з метою виявлення похідних (дери-
вативів), що були укладені з посиланням на обов’язковість для них угоди щодо лікві-
даційного неттінгу та є нікчемними з таких підстав:

1) результатом укладення похідного (деривативу) було недобросовісне надання 
банком переваги окремому кредитору (групі кредиторів) порівняно з іншими креди-
торами в частині задоволення (у тому числі черговості такого задоволення) вимог 
кредиторів у процедурі тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;

2) похідний (дериватив) було укладено банком з метою недобросовісного виклю-
чення майна банку зі складу ліквідаційної маси;

3) результатом укладення похідного (деривативу) було недобросовісне збільшен-
ня розміру грошових зобов’язань банку перед окремим кредитором (групою креди-
торів).

Порядок виявлення нікчемних похідних (деривативів), а також дій Фонду у разі їх 
виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

9. Фонд:
1) протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації повідомляє сторони по-

хідних (деривативів), зазначених у пунктах 1—3 частини восьмої цієї статті, та особу, 
зазначену в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, про нікчемність таких похідних (де-
ривативів), а також вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності таких похід-
них (деривативів);

2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, передано-
го за такими похідними (деривативами);

3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених укладенням таких по-
хідних (деривативів).

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність похідного (деривативу) з 
підстав, передбачених частиною восьмою цієї статті, особа, зазначена в угоді щодо 
ліквідаційного неттінгу, зобов’язана повторно провести процедуру визначення нетто-
зобов’язання без врахування зобов’язань за таким похідним (деривативом) та пові-
домити сторонам такого похідного (деривативу) нову суму нетто-зобов’язання. Інша 
сторона похідного (деривативу), яка отримала від банку кошти за результатами по-
переднього ліквідаційного неттінгу, зобов’язана повернути банку різницю між сумою 
попереднього та нового нетто-зобов’язання.

10. Положення цієї статті застосовуються також до правочинів щодо цінних папе-
рів, а також правочинів, укладених з метою забезпечення виконання зобов’язань за 
такими правочинами»;

3) у Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):

а) частину шосту статті 6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного влас-

ника, що були встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочина-
ми щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за 
якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснюєть-
ся виключно на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність»;

б) статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7.  Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення аре-

шту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери кон-
кретного власника, що накладається за судовим рішенням або рішен-
ням уповноваженого органу

1. Арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного 
власника (далі — обмеження стосовно конкретного власника) накладається (вста-
новлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, 
на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи йо-
го посадовою особою.

У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд 
або уповноважений законом орган чи його посадова особа зобов’язані подати від-
повідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах або 
цьому власнику, або номінальному утримувачу, на рахунках якого обліковуються 
права на належні власнику цінні папери.

2. Депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо 
встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завер-
шення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадків, встановле-
них цим Законом.

У разі якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмежен-
ня, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитар-
на установа зобов’язана до завершення робочого дня, протягом якого отримано від-
повідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження 
стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому копію відповідного су-
дового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державно-
го органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.

3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпоря-
дженням депонента для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами що-
до цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розра-
хунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, де-
позитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку що-
до встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до на-
ступного робочого дня.

У такому разі, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника 
обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими 
для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчи-
неними на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здій-
снює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна устано-
ва подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку Укра-
їни інформацію про отримання нею відповідного судового рішення або відповідно-
го рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встанов-
лення обмеження стосовно конкретного власника після відображення депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на цінні папери 
та прав за цінними паперами за результатами завершення всіх розрахунків за пра-
вочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клі-
рингову діяльність, протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.

Інформація, яку згідно з абзацом другим цієї частини депозитарна установа надає 
відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України, пови-
нна в тому числі містити відомості про:

загальну кількість цінних паперів конкретного власника, щодо якої відповідним 
судовим рішенням або відповідним рішенням уповноваженого законом органу влади 
чи його посадової особи встановлено обмеження;

кількість цінних паперів цього власника, якої недостає для встановлення депози-
тарною установою обмеження на підставі відповідного судового рішення або відпо-
відного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи у повному 
обсязі, у зв’язку з тим, що відносно прав на таку кількість цінних паперів за розпоря-
дженням цього власника встановлені обмеження для здійснення/забезпечення роз-
рахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або по-
за фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка прова-
дить клірингову діяльність.

4. Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компе-
тенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, в день отри-
мання від депозитарної установи інформації, передбаченої частиною третьою цієї 
статті, надає особі, яка провадить клірингову діяльність, отриману від депозитар-
ної установи інформацію.

5. Особа, яка провадить клірингову діяльність, після отримання від Центрально-
го депозитарію або Національного банку України інформації, передбаченої частиною 
четвертою цієї статті, на початку наступного робочого дня, у строки, встановлені від-
повідно до частини восьмої цієї статті, надає Центральному депозитарію або Націо-
нальному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом щодо здій-
снення обліку цінних паперів, інформацію про кількість цінних паперів (у тому чис-
лі якщо кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких у системі клірин-
гового обліку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за 
правочинами щодо цінних паперів і щодо яких від Центрального депозитарію або На-
ціонального банку України була отримана інформація, передбачена частиною чет-
вертою цієї статті.

6. На підставі отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, інформа-
ції, передбаченої частиною п’ятою цієї статті, забезпечується відображення в систе-
мі депозитарного обліку:

1) депозитарних операцій, пов’язаних із зняттям обмеження прав на цінні папери 
стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких у системі клірингового облі-
ку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за пра-
вочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою 
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біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить кліринго-
ву діяльність;

2) депозитарних операцій, пов’язаних із виконанням відповідного судового рішен-
ня або відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його по-
садової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника (крім ви-
падку, коли залишок таких цінних паперів дорівнює нулю).

У разі якщо за результатами проведених розрахунків та зняття обмеження прав на 
цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких у системі кліринго-
вого обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків 
за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондо-
вою біржою, кількість таких цінних паперів дорівнює нулю, відповідне судове рішення 
або відповідне рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про 
встановлення обмеження стосовно конкретного власника залишається без виконання.

У разі якщо цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на ра-
хунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа повідомляє 
номінальному утримувачу інформацію про кількість цінних паперів (у тому числі якщо 
кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких у системі клірингового облі-
ку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, а та-
кож про необхідність встановлення обмеження щодо цінних паперів конкретного влас-
ника (крім випадку, коли залишок відповідних цінних паперів дорівнює нулю).

7. Депозитарна установа повідомляє суд або уповноважений законом державний 
орган чи його посадову особу про дії, вчинені за результатами отримання відповідно-
го рішення про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, протягом на-
ступного робочого дня після отримання рішення.

8. Зміст, строки та порядок обміну інформацією, передбаченою цією статтею, між 
особою, яка провадить клірингову діяльність, і Центральним депозитарієм або Націо-
нальним банком України визначаються договорами, укладеними особою, яка прова-
дить клірингову діяльність, з Центральним депозитарієм або Національним банком 
України, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку».

4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 липня 2021 року 
розробити та затвердити за погодженням з Національним банком України нормативно-
правовий акт, який регламентує процедуру передання облігацій місцевих позик на де-
позитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів.

5. Національному банку України у строк до 1 січня 2022 року забезпечити безоплат-
не передання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Централь-
ного депозитарію цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

З дня передачі Національним банком України глобальних сертифікатів випусків об-
лігацій місцевих позик на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів Цен-
тральний депозитарій цінних паперів вважається правонаступником прав та обов’язків 
Національного банку України за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, 
укладеними між емітентами облігацій місцевих позик та Національним банком України.

Після передання Національним банком України облігацій місцевих позик на депо-
зитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів розпоряджен-
ня (операції) емітентів облігацій місцевих позик виконуються Центральним депозита-
рієм цінних паперів тільки після укладення такими емітентами відповідного договору 
про обслуговування емісії цінних паперів з Центральним депозитарієм цінних паперів.

6. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим 
Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чин-
ності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших цен-

тральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
7. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону 

до звіту про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни за 2021 рік.

8. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чин-
ності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим За-
коном.

9. Національному банку України до дня набрання чинності цим Законом привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

10. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, до дня набрання чинності цим Законом привести свої норма-
тивно-правові акти у відповідність із цим Законом».

IV. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
19 червня 2020 року 
№ 738-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 
128 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити КОЛІСНИК Ларису Олександрівну на посаду судді Канівського місь-
крайонного суду Черкаської області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
3 листопада 2020 року
№481/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2020 р. № 1029
Київ

Про внесення зміни в додаток 1 до 
постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р.  

№ 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територі-
альних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»  (Офіцій-
ний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 75, ст. 2518), за-
мінивши у позиції «Міноборони» цифри «764» і «594» відповідно цифрами «829» і «630».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 жовтня 2020 р. № 1031 

Київ

Про внесення змін до методик, затверджених  
постановою Кабінету Міністрів України  

і Національного банку України 
від 14 квітня 2004 р. № 471

Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
Внести до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта Національно-

го банку України і Методики відстеження результативності регуляторного акта Націо-
нального банку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Наці-
онального банку України від 14 квітня 2004 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2004 
р., № 15, ст. 1046), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Голова Національного банку України К. ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

і Національного банку України 
від 28 жовтня 2020 р. № 1031

ЗМІНИ,  
що вносяться до методик, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України  

і Національного банку України від 14 квітня 2004 р. № 471
1. Абзац другий пункту 1 Методики проведення аналізу впливу регуляторного ак-

та Національного банку України викласти в такій редакції: 

«Вимоги цієї Методики поширюються на розроблені Національним банком Украї-
ни проекти нормативно-правових актів, які спрямовані на виконання ним функції, ви-
значеної пунктом 81 статті 7 Закону України «Про Національний банк України», і ма-
ють ознаки регуляторного акта.». 

2. Абзац другий пункту 1 Методики відстеження результативності регуляторного 
акта Національного банку України викласти в такій редакції:

«Вимоги цієї Методики поширюються на прийняті Національним банком України 
нормативно-правові акти, які спрямовані на виконання ним функції, визначеної пунк-
том 81 статті 7 Закону України «Про Національний банк України», і мають ознаки ре-
гуляторного акта.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2020 р. № 1017 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня  2018 р. № 729 «Пи-

тання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 74, ст. 2475) такі зміни:

підпункт 2 пункту 1 виключити;
абзац четвертий пункту 5 виключити.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2020 р. № 1040 
Київ

Про виділення коштів для надання 
фінансової допомоги Фонду 

загальнообов’язкового державного  
соціального страхування на випадок 

безробіття для здійснення виплат допомоги 
по безробіттю та допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частин другої та п’ятої статті 28 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік» скоротити обсяг видатків розвитку за бюджетною про-
грамою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального ко-
ристування державного значення» на суму 1 278 772,6 тис. гривень та збільшити ви-
датки за бюджетною програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на 
суму 1 278 772,6 тис. гривень.

2. Виділити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
1 278 772,6 тис. гривень (видатки споживання) із фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для 
надання фінансової допомоги на безповоротній основі Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття, а саме: 

80 000 тис. гривень за бюджетною програмою 1201120 «Фінансова допомога Фон-
ду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 
яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю»;

1 198 772,6 тис. гривень за бюджетною програмою 1201310 «Фінансова допо-
мога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-
док безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечен-
ня своєчасної виплати допомоги по безробіттю».

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:
1) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня  2020 р. № 308 «Про 

виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 36, ст. 1199, № 61, ст. 1973):

в абзаці першому цифри «4000000» замінити цифрами «4080000»;
в абзаці другому цифри «2723000» замінити цифрами «2803000»;
2) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 472 

«Деякі питання виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 49, 
ст. 1541) цифри «2972455,7» замінити цифрами «4171228,3»;

3) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 539 «Про 
виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утриман-
ня автомобільних доріг загального користування державного значення» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1707) цифри «35000000» замінити цифра-
ми «33721227,4».

4. Забезпечити:
1) Міністерству фінансів — погодження скорочення видатків державного бюдже-

ту, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та перерозподілу видатків, передбачено-
го пунктом 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — пого-
дження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Ко-
мітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

3) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1357-р 
Київ

Про межі території морського порту Рені 
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 

визначити межі території морського порту Рені згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізованими межами порту, визначеними урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитися на сайті «УК». 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1358-р 
Київ

Про межі території морського  
порту Чорноморськ

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 
визначити межі території морського порту Чорноморськ згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованими межами порту, визначеними урядовим розпорядженням,  

можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1329-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до 
розпорядження  Кабінету Міністрів України 

від 16 січня 2019 р. № 36
Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січ-

ня 2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної 

власності» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
3 березня 2020 р. № 204, виключивши підрозділ «Мінекономіки» у розділах «Добув-
на промисловість» і «Сільськогосподарська галузь».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1347-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення  
виконання обов’язків генерального 

директора державного спеціалізованого 
підприємства «Центральне підприємство  

з поводження з радіоактивними відходами» 
на Салія В. П.

Погодитися з пропозицією Міністра захисту довкілля та природних ресурсів що-
до тимчасового покладення виконання обов’язків  генерального директора держав-
ного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з раді-
оактивними відходами» на першого заступника генерального директора зазначеного 
спеціалізованого підприємства  Салія Валерія Петровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1364-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2020 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх 
справ на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків спо-
живання шляхом: 

1) зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 1003070 “Підготовка кадрів для На-
ціональної гвардії України закладами вищої освіти” на 39 600 тис. гривень (з них оплата 
праці — 32 700 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії — 2 500 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 1003020 «Забезпечення виконан-
ня завдань та функцій Національної гвардії України» на 39 600 тис. гривень (з них опла-
та праці — 32 700 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії — 2 500 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ — погодження перерозподілу видатків, передбаче-

ного пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до 
розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL32N019186

Нежитлова будівля АБК – 1, загальною 
площею 4 767,10 кв.м, за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Марганець, ву-
лиця Промислова, будинок 1 (реєстра-
ційний №278420512113)

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) — 20.11.2020
(аукціону)/електронного аукціону  
   Другі відкриті торги (аукціон) — 14.12.2020
   
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/електронного  відкритих  торгів (аукціону)/електронного
аукціону    аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лоту https://chbrr.fg.gov.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григорова Ан-
дрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 16.11.2020 р. о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М. О.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, 
ч. 4 ст.27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Булгаков 
Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст.27 
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 17 листопада 2020 року о 12-30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков 
Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 
1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 12 
листопада 2020 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуван-
ням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.


