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ГОЛОВУЄ 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В. 
 

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Різаненко 

П.О., Рибалка С.В., Поляков М.А., Фурсін І.Г. 

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Романюк В.М., Клімов Л.М., Солод Ю.В., 

Лаврик О.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України Лібанов М.О. 

Стенограма та аудіозапис засідання Комітету 

не ведеться з технічних причин 
  

За затвердження порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в 

цілому» голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно). 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Питання техніко-юридичних редакційних правок прийнятого 16.11.2017 

року  Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 

цінних паперів» (реєстр. № 5592-д) 

2. Інформація щодо опрацювання проекту закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 2413а) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань цінних паперів, фондового 

ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненка 

П.О. про техніко-юридичні редакційні правки прийнятого 16.11.2017 

року  Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 



 2 

України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 

цінних паперів» (реєстр. № 5592-д) 

 

УХВАЛИЛИ:  

Верховною Радою України 16 листопада  2017 року було прийнято Закон 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 

паперів" (законопроект реєстр. № 5592-д). Статтею 130 Регламенту Верховної 

Ради України на Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності 

покладено обовʼязок підготувати та оформити текст прийнятого Закону. 

Під час розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України відбулось обговорення та голосування щодо окремих 

поправок у порівняльній таблиці, які були враховані редакційно та 

відображені в остаточній редакції Закону. З метою розʼяснення наслідків 

згаданих голосувань Комітет звернувся до Комітету Верховної Ради України з 

питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, до 

компетенції якого відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про 

перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради 

України восьмого скликання" належать, серед іншого, питання Регламенту 

Верховної Ради України та парламентських процедур.  

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради 

України листом № 04-31/782 (280634) від 06.12.2017 року надав інформацію 

щодо розгляду на своєму засіданні 6 грудня 2017 року (протокол № 100) 

питання про голосування за названий Закон. Комітет з питань Регламенту та 

організації роботи Верховної Ради України зауважив, що поправки №№ 3, 22, 

28, 29, 30, 31, 68, 128, 135, 158, 159, 165, 170, 172, 258, 270, 315, 390 та 405 до 

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 

цінних паперів" (реєстр. № 5592-д) ставилися на голосування згідно з 

відповідними номерами та в редакції їх внесення суб’єктами права 

законодавчої ініціативи і були відхилені Верховною Радою України. 

Натомість, проект Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 

інвестицій емітентами цінних паперів" (реєстр. № 5592-д) було прийнято 

Верховною Радою України в другому читанні та в цілому ("за" - 237 народних 

депутатів України) в редакції Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності "з  пропозиціями і правками, які озвучив під стенограму 

з трибуни Верховної Ради України Різаненко Павло Олександрович у 

заключному слові, із техніко-юридичними правками", як це зазначено в 

стенограмі розгляду даного питання. Тобто, як наголосив Комітет з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, всі вищезазначені 
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поправки було редакційно враховано та прийнято Верховною Радою України 

в тексті пропозицій, які зазначені як "в редакції Комітету". 

Крім того, відповідно до стенограми розгляду даного питання до тексту 

законопроекту були внесені поправки, які були підтримані в цілому під час 

голосування за цей проект Закону, а саме: 

"В абзаці 2 частини третьої статті 563 (рядок 780) в таблиці та у частині 

першій статті 78 (рядок 959 таблиці) Закону України "Про акціонерні 

товариства" слова "встановленого законодавством" замінити словами 

"встановленого законом". Друге. Частину першу статті 691 Закону України "Про 

акціонерні товариства" (рядок 901) доповнити словами "відповідно до статті 41 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Третє. В частині 

четвертій статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (рядок 

1012 таблиці), слова "не менше трьох особі" замінити словами  "при цьому 

кількість  яких має бути не менше трьох осіб". Четверте. У змінах до статті 9 

Закону України "Про державну реєстрацію  юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та  громадських формувань" (рядки 1090 та 1091 таблиці) слова 

"ім'я фізичної особи та імена фізичних осіб" замінити словами "прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи та прізвища, імені, по батькові фізичних осіб 

відповідно". А після слів "про реєстрацію фізичної особи" додати слово "тощо". 

П'яте. З метою дотримання послідовності та передбачуваності державного 

регулювання пропонується у пункті 1 "Прикінцевих положень" законопроекту 

слова "з дня, наступного за днем його опублікування" замінити словами "з 1 

січня  2018 року". У пункті 13 "Прикінцевих положень" законопроекту слова 

"протягом року та протягом двох років" замінити словами "до 1 січня 2019 року 

та  до 1 січня 2020 року відповідно". 

На виконання статті 130 Регламенту Верховної Ради України у Комітеті 

з питань фінансової політики і банківської діяльності було проведено 

підготовку тексту прийнятого Закону та його оформлення. 

Як зазначалось, з підстав, перелічених вище, до тексту Закону були 

внесені такі техніко-юридичні правки. 

1. Відповідно до правил нормопроектування та кодифікаційних 

вимог змінена нумерація пунктів, підпунктів, частин та абзаців у тексті. 

2. Проведено редакційне виправлення нормотворчих положень, 

якими Законом вносяться зміни. 

3. Виправлено технічну помилку в абзаці п'ятдесят восьмому 

підпункту 18 пункту 17 (пункт 15 в уточненій нумерації) (із редакцією абзацу 

четвертого частини восьмої статті 40 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок"), де після слів "крім акцій, якого" доповнено словом "не". 

4. В останньому абзаці підпункту 33 пункту 18 (пункт 17 в уточненій 

нумерації) (щодо редакції статті 562 Закону України "Про акціонерні 
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товариства") відповідно до виголошених під стенограму поправок, слово 

"законодавством" замінено словом "закону". 

5. Усунуто дублювання абзаців третього та п'ятого у підпункті 40 

пункту 18 (пункт 17 в уточненій нумерації) (щодо доповнення словами абзацу 

першого частини другої статті 651 Закону України "Про акціонерні 

товариства"), а саме виключено абзац третій із згаданих двох абзаців. 

6. Абзац третій підпункту 46 пункту 18 (пункт 17 в уточненій 

нумерації) (щодо редакції статті 691 Закону України "Про акціонерні 

товариства") відповідно до виголошених під стенограму поправок доповнено 

словами та цифрами "відповідно до статті 41 Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок". 

7. В третьому абзаці підпункту 53 пункту 18 (пункт 17 в уточненій 

нумерації) (щодо змін до статті 78 Закону України "Про акціонерні 

товариства") відповідно до виголошених під стенограму поправок слово 

"законодавством" замінено словом "закону". 

8. В шостому абзаці підпункту 8 пункту 14 (пункт 10 в уточненій 

нумерації) (щодо змін до статті 39 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність") відповідно до виголошених під стенограму поправок слова "не 

менше трьох особі" замінено словами "при цьому кількість яких має бути не 

менше трьох осіб". 

9. Підпункт 1 пункту 23 (пункт 22 в уточненій нумерації) (щодо змін 

до статті 1 Закону України "Про депозитарну систему"), виходячи з вимог 

нормотворчої техніки, викладено у такій редакції: 

"1) у частині першій статті 1: 

пункт 4 після слів "Центрального депозитарію" доповнити словами 

"та/або Національного банку України"; 

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"101) кліринг - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом 

неттінгу". 

У зв'язку із цим абзаци дванадцятий – двадцять п'ятий вважати 

відповідно абзацами тринадцятим – двадцять шостим; 

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"111) неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом 

заліку зобов’язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк 

виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що 

настав". 

У зв'язку із цим абзаци чотирнадцятий – двадцять шостий вважати 

відповідно абзацами п'ятнадцятим – двадцять сьомим; 
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після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"181) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить 

клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків 

невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за 

правочинами з фінансовими інструментами". 

У зв'язку із цим абзаци двадцять другий – двадцять сьомий вважати 

відповідно абзацами двадцять третім – двадцять восьмим; 

абзац двадцять восьмий виключити". 

10. У пункті 24 (пункт 15 в уточненій нумерації) (щодо змін до статті 

9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань") відповідно до виголошених під 

стенограму поправок слова "ім'я фізичної особи та імена фізичних осіб" 

замінено словами "прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи" та "прізвища, 

імені, по батькові фізичних осіб" відповідно. 

11. Підпункт 2 пункту 11 (пункт 7 в уточненій нумерації) (щодо змін 

частини четвертої статті 10 Закону України "Про Національний банк 

України"), виходячи з правил нормотворчої техніки, викладено у такій 

редакції: 

"2) у частині четвертій статті 10 слова "є посадовою особою, або є 

власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і 

знаходиться під наглядом Національного банку" замінити словами "є 

посадовою особою, яка перебуває у трудових відносинах або надає послуги 

відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка надає 

фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку, або є 

власником істотної участі в такій юридичній особі". 

12. У зв'язку із зазначеною зміною нумерації, на підставі оголошених 

під стенограму поправок, виходячи з правил техніки нормотворчості, пункт 1 

розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" викладено у такій редакції: 

"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім: 

підпунктів 14 і 16 пункту 15, абзаців сьомого, двадцятого і двадцять 

першого підпункту 36, абзаців шостого і восьмого підпункту 37, абзаців 

четвертого і п’ятого підпункту 38, абзацу другого підпункту 39 та абзаців 

другого і третього підпункту 53 пункту 17 розділу І цього Закону, які 

набирають чинності з 1 січня 2019 року; 

підпункту 12, абзаців другого – сьомого підпункту 28, підпункту 46 

пункту 17 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року; 

пункту 9, абзаців сьомого – дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого, 

шістнадцятого, сімнадцятого підпункту 1, абзацу п’ятого підпункту 4, абзаців 
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третього – п’ятого, восьмого, дев’ятого підпункту 5, підпунктів 6, 8, 9 та 15 

пункту 15 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2018 року". 

13. У пункті 13 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова 

"протягом року" та "протягом двох років", згідно з виголошеними під 

стенограму поправками, замінено словами і цифрами "до 1 січня 2019 року" та 

"до 1 січня 2020 року" відповідно. 

За наслідками розгляду та обговорення питання, з огляду на викладене 

вище, Комітет    в  и  р  і  ш  и  в: 

1. Взяти до відома інформацію Комітету Верховної Ради України з 

питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України щодо 

наслідків голосувань за поправки до законопроекту та за Закон у цілому. 

2. Вважати правильними техніко – юридичні правки, які відповідно до 

проголосованого Верховною Радою України рішення були здійснені у тексті 

прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та 

залучення інвестицій емітентами цінних паперів". 

3. В установленому порядку подати текст Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України. 

Прийнято «одноголосно» 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо 

опрацювання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг (реєстр. № 2413а) 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Провести консультації щодо узгодження позицій з опрацювання 

проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр. № 2413а) та на наступному тижні організувати засідання робочої 

групи під головуванням першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                           Довбенко М.В.    

   

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А. 


