ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

“ 08 ” лютого 2018 року
РІШЕННЯ
Про проекти законів України
«Про обіг криптовалюти в Україні»
реєстр. № 7183 від 06.10.2017
та
«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні»
реєстр. № 7183-1 від 10.10.2017
Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності на своєму засіданні 08.02.2018 розглянув проекти законів України
«Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017), внесений
народними депутатами України Єфремовою І.О., Денісовою Л.Л., Котвіцьким
І.О., Рибаком І.П., Войцеховською С.М. та «Про стимулювання ринку крипто
валют та їх похідних в Україні» (реєстр. № 7183-1 від 10.10.2017) внесений
народним депутатом України Рибалкою С.В.
Зазначені законопроекти, які є альтернативними відповідно до частини
першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, спрямовані на
визначення правового статусу криптовалют та встановлення регуляторів на
ринку криптовалют, законодавчого убезпечення майнінгу та обмінних
операцій.
До зазначених законопроектів надійшли численні зауваження та
заперечення, як концептуального, так і технічного характеру.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своїх висновках№ 16/3-68/7183(22894)та № 16/3-69/7183-1(22977) від
12.01.2018 року висловлює зауваження і пропозиції до законопроектів та
пропонує повернути законопроекти авторам для доопрацювання.
Кабінет Міністрів України не підтримує обидва законопроекти.
Частина друга статті 110 Регламенту Верховної Ради України передбачає,
що при розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може
рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати
інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними
депутатами - членами цього комітету.
Пункти 1 і 2 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» визначає, що законопроектна функція комітетів,

зокрема, полягає в розробці проектів законів та у попередньому розгляді та
підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами
законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради. При цьому пункт 1
частини першої статті 15 названого Закону України надає Комітету право при
здійсненні законопроектної функції, зокрема, розробляти з власної ініціативи
проекти законів з питань, що віднесені до предметів відання, з наступним
внесенням їх на розгляд Верховної Ради членами Комітету за його рішенням.
За наслідками розгляду та обговорення законопроектів, з огляду на
викладене вище, Комітет в и р і ш и в:
1. Підтримуючи ініціативу розробників проектів законів України «Про
стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» (реєстр. № 7183-1
від 10.10.2018 р.) поданого народним депутатом України Рибалкою С.В. та
«Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017) внесений
народними депутатами України Єфремовою І.О., Денісовою Л.Л.,
Котвіцьким І.О., Рибаком І.П., Войцеховською С.М. підготувати
доопрацьований законопроект, який буде внесений на розгляд Верховної Ради
України народними депутатами – членами Комітету.
2. Узагальнити пропозиції робочої групи очолюваної народними
депутатами Різаненком П.О. і Рибалкою С.В. та розглянути допрацьований
текст законопроекту на засіданні Комітету з метою затвердження та його
подальшого подання до Верховної Ради України в установленому порядку.
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