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Додаток 1 

Документи та роз’яснення НКЦПФР, які пропонується скасувати 
 

№ 

з/п 
Документ (роз’яснення) Посилання 

Статус на 

19.01.2017 
Пропозиція ПАКУ 

1 Про забезпечення представлення інтересів 

держави на загальних зборах акціонерних 

товариств № 12 від 05.05.1999 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12931 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

2 Про порядок застосування статей 41 та 43 Закону 

України «Про господарські товариства» у частині 

регулювання питань щодо порядку денного 

загальних зборів акціонерів № 24 від 10.11.99 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12941 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

3 Про порядок застосування пункту 1.7 Положення 

про надання регулярної інформації відкритими 

акціонерними товариствами та підприємствами - 

емітентами облігацій № 8 від 23.05.2000 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12920 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

4 Щодо питання реорганізації акціонерних 

товариств № 9 від 29.12.2000 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12919 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

5 Щодо передачі акціонером повноважень, які 

виникають з прав власності на акції № 8 від 

31.05.2001 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12903 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

6 Про порядок застосування ст. 40, 43 Закону 

України «Про господарські товариства» щодо 

порядку та змісту повідомлення про внесення 

змін до порядку денного загальних зборів 

товариства №2 від 25.02.2002 

Перебуває на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12906 

Діюча редакція Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12931
http://www.ssmsc.gov.ua/law/12941
http://www.ssmsc.gov.ua/law/12920
http://www.ssmsc.gov.ua/law/12919
http://www.ssmsc.gov.ua/law/12903
http://www.ssmsc.gov.ua/law/12906
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7 Щодо створення ради акціонерного товариства 

(спостережної ради) з числа акціонерів у разі, 

якщо акціонером є юридична особа від 26.11.2002 

№7 (+ рішення № 372 від 26.11.2002) 

Перебувають на сайті НКЦПФР 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12911 

Діюча редакція 

рішення. 

Роз’яснення від 

26.11.2002 №7 

скасовано - рішення 

ДКЦПФР від 

03.07.2007 № 1565 

Скасувати; 

прибрати з сайту 

НКЦПФР 

8 Щодо порядку формування наглядової ради в 

акціонерних товариствах № 6 від 26.06.2006 

Затверджене рішенням ДКЦПФР від 

26.06.2006 № 608 

Діюча редакція Скасувати 

9 Про затвердження листа щодо рекомендацій з 

обсягу розкриття емітентами інформації про 

аудиторський висновок. Рішення № 969 від 

14.08.2009 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=24 Діюча редакція Скасувати 

10 Щодо відміни загальних зборів акціонерів за 

рішенням посадових осіб товариства, яке не 

привело свою діяльність у відповідність з 

вимогами Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» № 12 від 13.10.2009 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=67 Діюча редакція Скасувати. 

Потрібне 

роз’яснення про 

(не) можливість 

відміни загальних 

зборів 

11 Щодо порядку розкриття банками - акціонерними 

товариствами інформації про свою діяльність на 

основі міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку № 13 від 20.10.2009 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=57 Діюча редакція Скасувати 

12 Щодо порядку застосування статті 41 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» в 

частині надання емітентами цінних паперів 

особливої інформації про зміну складу посадових 

осіб № 14 від 20.10.2009 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=58 Діюча редакція Скасувати 

13 Щодо дій територіальних управлінь Комісії при 

виявленні порушень акціонерними товариствами 

вимог законодавства під час реорганізації. 

Рішення № 328 від 16.03.2010 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=143 Діюча редакція Скасувати 

http://www.ssmsc.gov.ua/law/12911
http://emcon.com.ua/ua/news?id=24
http://emcon.com.ua/ua/news?id=67
http://emcon.com.ua/ua/news?id=57
http://emcon.com.ua/ua/news?id=58
http://emcon.com.ua/ua/news?id=143
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14 Про схвалення листа щодо застосування рішення 

ДКЦПФР від 30.10.2009 № 1355 

Рішення № 441 від 14.04.2010 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=163 Діюча редакція Скасувати 

15 Щодо перетворення акціонерних товариств у 

товариства з обмеженою відповідальністю № 6 від 

21.05.2010 

Затверджене рішенням ДКЦПФР 

21.05.2010 № 716 

Діюча редакція Скасувати 

16 Щодо порядку застосування положень статті 20 

Закону України «Про акціонерні товариства», 

статті 6 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» та розділу ІІ Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» щодо порядку дій 

емітента та інвесторів № 10 від 20.10.2010 

http://emcon.ua/ua/news?id=250 Діюча редакція Скасувати 

17 Щодо порядку застосування статей 4, 7 Закону 

України «Про Національну депозитарну систему 

та особливості електронного обігу цінних паперів 

в Україні» та пункту 2.4 розділу 2 Положення про 

порядок переведення випуску іменних акцій 

документарної форми існування у 

бездокументарну форму існування № 11 від 

20.10.2010 

http://emcon.ua/ua/news?id=251 Діюча редакція Скасувати 

18 Щодо порядку застосування норм Положення про 

порядок переведення випуску іменних акцій 

документарної форми існування у 

бездокументарну форму існування № 1 від 

15.02.2011 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=342 Діюча редакція Скасувати 

19 Про порядок застосування норм законодавства 

щодо дій учасників фондового ринку при 

переведенні випуску іменних акцій документарної 

форми існування у бездокументарну форму 

існування № 4 від 31.03.2011 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=364 Діюча редакція Скасувати 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=163
http://emcon.ua/ua/news?id=250
http://emcon.ua/ua/news?id=251
http://emcon.com.ua/ua/news?id=342
http://emcon.com.ua/ua/news?id=364
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20 Про схвалення листа емітентам з закритим 

(приватним) розміщенням цінних паперів, на яких 

поширюється рішення Комісії від 01.03.2011 № 

187. Рішення № 382 від 31.03.2011 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=358 Діюча редакція Скасувати 

21 Про затвердження технологічних електронних 

адрес територіальних органів ДКЦПФР, на які 

подають адміністративні дані емітенти з закритим 

(приватним) розміщенням цінних паперів, 

відповідно до вимог рішення ДКЦПФР від 

01.03.2011 № 187, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 25.03.2011 за № 395/19133. 

Рішення № 381 від 31.03.2011 

http://ssmsc.gov.ua/law/16819 Діюча редакція Скасувати 

22 Про порядок застосування частини шостої статті 

40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» щодо розкриття інформації відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності № 1 

від 09.02.2012 

http://emcon.ua/ua/news?id=592 Діюча редакція Скасувати 

 

http://emcon.com.ua/ua/news?id=358
http://ssmsc.gov.ua/law/16819
http://emcon.ua/ua/news?id=592

