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ПРОТОКОЛ  

Комітетських слухань на тему: 

«РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ.  

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ» 

 

Місце проведення: вул. Липська, 3, зала засідань № 2 

Час проведення:26 листопада 2015 року, початок о 14 15. 

 

1. Вступне слово 

Рибалка С. В. – Голова Комітету з питань фінансової політики 

 і банківської діяльності (5 хв.) 

Хромаєв Т. З. – Голова Національної комісії з цінних паперів 

         та фондового ринку (5 хв.). 

 

2. Виступ Першого заступника Голови Комітету з питань фінансової 

політики і банківської діяльності Довбенка М.В. (5 хв.) 

Тема: Опрацювання проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та 

деривативів) (реєстр. № 3498 від 20.11.2015 р.) та інших 

законодавчих ініціатив щодо цінних паперів та фондового ринку. 

 

3. Виступ заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності Демчака Р.Є. ( до 5 хв.) 

 

4. Виступ члена Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку Буци Ю.Б. (10 хв.). 

Тема: Стан імплементації до українського законодавства актів 

Європейського Союзу щодо ринків фінансових інструментів. 

Необхідні законодавчі ініціативи. 

 

5. Виступ представника ЕБРР Сулими Олени (10 хв.). 

Тема: Необхідність запровадження законодавчого регулювання 

похідних фінансових інструментів в Україні. 

 

6. Виступ Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України Нефьодова М.Є. (5 хв.) 

Тема: Необхідні законодавчі ініціативи в сфері розвитку товарної 

біржової інфраструктури. 

 

7. Виступ представника  «Української біржі» Ткаченка О.  

 

 Виступи учасників комітетських слухань та обговорення: Москвін С.О., 

Лемішевська Т.Г. 

 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18053
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8. Підбиття підсумків та рекомендації комітетських слухань. 

 

За результатами слухань учасниками слухань, з метою комплексного 

законодавчого врегулювання функціонування ринків похідних цінних 

паперів та деривативів, а також  реформування фондового ринку з метою 

приведення його у відповідність до вимог, передбачених європейським 

законодавством, враховуючи зобов’язання України, взяті в рамках Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, були висловлені 

такі рекомендації: 

1. Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності: 

1) ініціювати включення проекту Закону України до порядку денного 

поточної сесії Верховної Ради України; 

2) опрацювати законопроект за процедурою підготовки до І читання; 

3) звернутись до відповідних державних органів, наукових установ 

та міжнародних організацій щодо отримання висновків на даний 

законопроект з  метою врахування якомога більшого кола фахових 

позицій; 

4) після прийняття законопроекту Верховною Радою України за 

основу доопрацювати його до другого читання з урахуванням пропозицій 

та зауважень суб’єктів права законодавчої ініціативи; 

5) під час доопрацювання до другого читання особливу увагу 

приділити всебічному врахуванню ризиків, які пов’язані із 

спекулятивними складовими, інсайдерськими схемами та 

маніпулятивними механізмами на ринках фінансових інструментів. 

2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Національному банку України, Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерству фінансів України та Міністерству аграрної 

політики та продовольства України офіційно висловити свою позицію 

щодо проекту  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)" (реєстр. № 3498 

від 20.11.2015 р.) та подати їх в установленому порядку до Комітету, а 

також включити до порядку денного поточної сесії блоку законопроектів з 

реєстр. №№ 3499, 3500, 3516. 

 

 

 

Голова Комітету                                                            Рибалка С.В. 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427186&cat_id=245427156
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