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Комітет на своєму засіданні 2 жовтня 2018 року розглянув проект Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів" (реєстр. № 9035 від 03.09.2018 р.), поданий народними депутатами 

України Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., Різаненком П.О. та Поляковим М. А. 

Законопроектом пропонується викласти Закон України "Про цінні папери 

та фондовий ринок" у новій редакції під назвою "Про ринки капіталу" та внести 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

процесуального, Господарського, Господарського процесуального, Цивільного і 

Цивільного процесуального кодексів України, законів України "Про цінні 

папери та фондовий ринок", "Про інвестиційну діяльність", "Про приватизацію 

державного майна", "Про споживчу кооперацію", "Про заставу", "Про 

міжнародний комерційний арбітраж", "Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні", "Про страхування", "Про Національний банк України", "Про 

банки і банківську діяльність", "Про кредитні спілки", "Про захист економічної 

конкуренції", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про нафту і 

газ", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг", "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про іпотеку", "Про недержавне 

пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування", "Про рекламу", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень", "Про третейські суди", "Про впорядкування питань, пов'язаних із 

забезпеченням ядерної безпеки", "Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про 

державну підтримку сільського господарства України", "Про міжнародне 

приватне право", "Про іпотечні облігації", "Про систему інженерно-технічного 

забезпечення агропромислового комплексу України", "Про акціонерні 

товариства", "Про Фонд державного майна України", "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про систему 
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гарантування вкладів фізичних осіб," "Про публічні закупівлі", "Про засади 

державної мовної політики", "Про інститути спільного інвестування", "Про 

депозитарну систему України", "Про запобігання корупції", "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про ринок 

природного газу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про спрощення 

процедур реорганізації та капіталізації банків", "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління 

в акціонерних товариствах", "Про ринок електричної енергії", "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про приватизацію державного 

і комунального майна" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне 

мито", а також пропонується скасувати закони України "Про товарну біржу", 

"Про приватизаційні папери" та "Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати". 

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що прийняття даного 

законопроекту дозволить сприяти ефективному розвитку ринків похідних цінних 

паперів та інших деривативів, розбудувати торгівельну інфраструктуру на основі 

уніфікованих підходів, забезпечити можливість надання учасниками ринків 

капіталу більш широкого спектру фінансових послуг, сприятиме підвищенню 

ефективності та надійності функціонування ринків капіталу, розвитку ринку 

корпоративних облігацій та створенню умов для забезпечення ефективного 

захисту прав власників корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих 

позик, облігацій міжнародних фінансових організацій та іпотечних облігацій, 

збільшенню інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри 

внутрішніх та іноземних інвесторів внаслідок запровадження цивілізованих та 

уніфікованих правил на організованому ринку, а також забезпечить виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та 

діяльності компаній тощо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловило свої зауваження і пропозиції до даного проекту 

Закону без зазначення рекомендацій щодо підтримки або непідтримки даної 

законодавчої ініціативи. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму листі в 

цілому підтримує прийняття даного законопроекту за умови врахування 

висловлених пропозицій Комісії, які, зокрема, мають відношення до узгодження 

положень проекту із деякими Директивами Європейського Союзу, Принципами 

Міжнародної організації комісій з цінних паперів тощо. 

Міністерство фінансів України надало ксерокопію експертного висновку, 

відповідно до якого законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим 

врахуванням зауважень. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
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Національний банк України у своєму листі висловив застереження щодо 

змісту законопроекту та зазначив, що проект має бути повернений його авторам 

на доопрацювання з урахуванням зауважень. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про наявність низки 

зауважень до законопроекту, зокрема щодо невідповідності його положень та 

Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

Державна служба фінансового моніторингу надала експертний висновок, 

відповідно до якого законопроект потребує доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень. 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 

викладене вище, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення 

інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (реєстр. № 9035), 

поданий народними депутатами України Демчаком Р.Є. та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Доповідачем від Комітету щодо цього питання визначити заступника 

Голови Комітету народного депутата України Демчака Р.Є. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету      М.В. ДОВБЕНКО 


