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Комітет на своєму засіданні 16 жовтня 2018 року розглянув проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо фінансових 

інструментів банків (реєстр. № 9034 від 03.09.2018 р.), поданий народним 

депутатом України Різаненком П.О. та іншими народними депутатами України. 

Проектом Закону, шляхом внесення змін до Господарського кодексу 

України, до законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про 

депозитарну систему України", "Про інститути спільного інвестування", "Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про недержавне пенсійне 

забезпечення", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про 

Національний банк України", пропонується запровадити банківські сертифікати 

– новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатись банками. 

Проектом передбачені належні механізми емісії, обігу та погашення банківських 

сертифікатів, проведення депозитарних операції з ними, їх використання 

фінансовими установами та фізичними особами, а також відповідні обмеження, 

вимоги та державний контроль щодо таких цінних паперів. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що він, у разі його 

прийняття, сприятиме розвитку ринку капіталу через мобілізацію фінансових 

ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових 

інструментів банків в бездокументарній формі, що є зручним та технологічним у 

його випуску та обігу тощо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловило зауваження і пропозицій до даного проекту Закону 

та зробило узагальнюючий висновок про те, що за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно повернути на доопрацювання. 
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму листі 

підтримала прийняття даного законопроекту із зауваженням та пропозиціями. 

Національний банк України повідомив про підтримку концептуальних 

положень законопроекту без жодних застережень. 

Міністерство юстиції України надало пропозиції до редакції проекту 

Закону. 

 

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 про внесення змін 

до деяких законів України щодо фінансових інструментів банків (реєстр. № 9034) 

взяти за основу. 

2. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити ініціатору 

проекту Закону голові підкомітету Комітету народному депутату України 

Різаненку П.О. 
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