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Зауваження та пропозиції Професійної асоціації корпоративного управління до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», оприлюдненого на веб-сайті Комісії 22.10.2014 року 

(http://www.nssmc.gov.ua/law/19031) 
 

№ 
з/п 

Редакція в проекті рішення Редакція, що пропонується Примітки 

 Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
1 1. У розділі I: 

1.1. У пункті 1: 
після слів «паперів емітентами цінних 

паперів» доповнити словами  «, перелік та 
терміни оприлюднення публічними 
акціонерними товариствами інформації, що 
підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 
законодавства, на власному веб-сайті (веб-
сторінці).»; 

1. У розділі I: 
1.1. У пункті 1: 
після слів «паперів емітентами цінних 

паперів» доповнити словами  «, перелік та 
терміни оприлюднення емітентами цінних 
паперів інформації, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог 
законодавства, на власному веб-сайті (веб-
сторінці).»; 

Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», а також цим Положенням 
передбачений обов’язок емітентів цінних 
паперів розміщувати особливу та регулярну 
інформації на сторінці в мережі Інтернет. 
Вважаємо, що доцільно поширити порядок 
розміщення інформації на сторінці в мережі 
Інтернет на всіх емітентів цінних паперів, з 
уточненням щодо розміщення інформації 
публічними акціонерними товариствам 
відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні Товариства», що призведе по 
повного впорядкування цього питання. 
 

2 1.2. Доповнити пункт 3 після абзацу 
третього абзацом такого змісту: 

«розміщення на власному веб-сайті 
(веб-сторінці) (далі – сторінка в мережі 
Інтернет);» 

У зв’язку з цим абзаци четвертий-
п’ятий вважати абзацами п’ятим-шостим. 

1.2. Доповнити пункт 3 після абзацу 
третього абзацом такого змісту: 

«розміщення на власному веб-сайті (веб-
сторінці) (далі – сторінка в мережі Інтернет);» 

 
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати 

абзацом п’ятим. 
Абзац шостий виключити 

 
 
 
 
 
 
 
Цей абзац по суті дублює та, крім того, 
суперечить встановленим в інших розділах 
термінам розкриття інформації на сторінці в 
мережі Інтернет. 
 

3  1.3. Пункт 8 виключити. У зв’язку з Даний пункт дублюється в новому розділі 
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цим пункти 9-16 вважати пунктами 8-15. IX 
 

4  1.4. В пункті 10 після слів «печатки 
емітента» доповнити словами « (за її 
наявності)» 

Відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку відкриття 
бізнесу» від 15.04.2014 №1206-VII, який 
набирає чинності 06.11.2014 року, наявність 
печатки не є обов’язковою для суб’єкта 
господарювання. 
 

5 1.3. пункт 11 викласти у наступній 
редакції: 

«11. Якщо емітентом розкрито 
недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний 
вжити заходів щодо спростування розкритої 
недостовірної Інформації та розкрити 
виправлену Інформацію у той самий спосіб 
(способи), яким(и) було розкрито таку 
недостовірну Інформацію. 

Спростування розкритої недостовірної та 
розкриття виправленої регулярної (річної та 
квартальної) Інформації здійснюється не 
пізніше строків, встановлених у розділі ІІ цього 
Положення. 

Спростування розкритої недостовірної та 
розкриття виправленої особливої інформації 
та інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю має 
бути здійснено протягом: 

п’яти робочих днів з дати вчинення дії у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії; 
десяти робочих днів з дати вчинення дії у 
офіційному друкованому виданні та на сторінці 

1.3. пункт 11 викласти у наступній 
редакції: 

«11. Якщо емітентом розкрито 
недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний 
вжити заходів щодо спростування розкритої 
недостовірної Інформації та розкрити 
виправлену Інформацію у той самий спосіб 
(способи), яким(и) було розкрито таку 
недостовірну Інформацію. 

Спростування розкритої недостовірної 
регулярної (річної та квартальної) 
Інформації здійснюється шляхом розкриття 
виправленої Інформації не пізніше строків, 
встановлених у розділі ІІ цього Положення. 

Спростування розкритої недостовірної 
особливої інформації та інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю здійснюється шляхом 
розкриття виправленої Інформації протягом: 

п’яти робочих днів з дати вчинення дії у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії; 

десяти робочих днів з дати вчинення дії у 
офіційному друкованому виданні та на 
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в мережі Інтернет; 
п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення 

дії при поданні до Комісії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Емітент зобов'язаний одночасно з 

розкриттям виправленої Інформації, 
повідомити Комісію листом про факт 
оприлюднення недостовірної Інформації, 
надати   обґрунтовані   пояснення   щодо  
причин   оприлюднення   недостовірної 
Інформації, підтвердження спростування 
оприлюдненої недостовірної Інформації та 
інформацію щодо оприлюднення виправленої 

сторінці в мережі Інтернет; 
п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення 

дії при поданні до Комісії. 
У разі, якщо факт розкриття 

недостовірної регулярної (річної та 
квартальної) Інформації виявлено після 
строків, встановлених у розділі ІІ цього 
Положення, а особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю - 
після п’яти робочих днів з дати вчинення 
дії, спростування розкритої недостовірної 
Інформації здійснюється шляхом розкриття 
виправленої Інформації протягом: 

двох робочих днів з дати встановлення 
факту розкриття недостовірної Інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії; 

п’яти робочих днів з дати встановлення 
факту розкриття недостовірної Інформації у 
офіційному друкованому виданні та на 
сторінці в мережі Інтернет; 

семи робочих днів з дати встановлення 
факту розкриття недостовірної Інформації 
при поданні до Комісії. 

Емітент зобов'язаний одночасно з 
розкриттям виправленої Інформації, 
повідомити Комісію листом про факт 
оприлюднення недостовірної Інформації, 
надати   обґрунтовані   пояснення   щодо  
причин   оприлюднення   недостовірної 
Інформації, підтвердження спростування 
оприлюдненої недостовірної Інформації та 
інформацію щодо оприлюднення виправленої 

 
 
 
 
Відсутність порядку спростування розкритої 
недостовірної інформації після спливу 
терміну її розкриття буде провокувати 
емітентів не здійснювати таке спростування, 
або спростування буде завідомо здійснено з 
порушенням встановлених термінів, що 
призведе до необґрунтованого застосування 
санкцій до таких емітентів. 
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Інформації.»; Інформації. 
За умови своєчасного спростування 

розкритої недостовірної Інформації 
емітентом цінних паперів, у порядку, 
передбаченому цим пунктом,  розкриття 
такої недостовірної Інформації не 
вважатиметься правопорушенням на ринку 
цінних паперів.»; 

 

 
Також ми вважаємо за доцільне 
стимулювати емітентів цінних паперів 
самостійно здійснювати спростування 
розкритої недостовірної інформації шляхом 
незастосування санкцій у випадку 
дотримання вимог цього Положення щодо 
спростування. 

6 1.4. пункт 12 викласти у наступній 
редакції: 

«12. При поданні Інформації до Комісії 
емітент зобов'язаний подавати (надсилати) 
таку Інформацію у вигляді електронних 
документів відповідно до нормативно-
правового акта Комісії, що регулює порядок 
подання адміністративних даних, та інформації 
у вигляді електронних документів, у паперовій 
та/або електронній формах на електронному 
носії інформації у випадках передбачених 
цим положенням. 

… 
У разі якщо паперова форма Інформації 

налічує більше одного аркуша, така Інформація 
повинна бути прошита, пронумерована та 
скріплена відбитком печатки емітента та 
підписом керівника емітента або 
уповноваженою особою. На зворотному боці 
останньої сторінки робиться такий напис: 
"Прошнуровано, пронумеровано та скріплено 
відбитком печатки емітента та підписом 
керівника емітента (кількість) або 
уповноваженої особою сторінок". 

У разі підписання Інформації 

1.4. пункт 12 викласти у наступній 
редакції: 

«12. При поданні Інформації до Комісії 
емітент зобов'язаний подавати (надсилати) 
таку Інформацію у вигляді електронних 
документів відповідно до нормативно-
правового акта Комісії, що регулює порядок 
подання адміністративних даних, та інформації 
у вигляді електронних документів. 

… 
 
 
 
У разі якщо паперова форма Інформації 

налічує більше одного аркуша, така Інформація 
повинна бути прошита, пронумерована та 
скріплена відбитком печатки емітента (за її 
наявності) та підписом керівника емітента або 
уповноваженою особою. На зворотному боці 
останньої сторінки робиться такий напис: 
"Прошнуровано, пронумеровано та скріплено 
відбитком печатки емітента (за її наявності) та 
підписом керівника емітента або 
уповноваженої особи (кількість) сторінок". 

У разі підписання Інформації 

 
 
Вимога щодо подання Інформації в 
паперовій формі виписана окремо в 
подальших змінах. В даному випадку норма, 
яку пропонується вилучити, буде лише 
збивати емітентів цінних паперів з 
пантелику. 
 
 
 
 
 
Див. примітки в п.4 
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уповноваженою особою, до паперової форми 
Інформації додається копія документа, згідно 
яким особу уповноважено підписати паперову 
форму Інформації, завірена відбитком печатки 
емітента та підписом керівника емітента.  

Підпис керівника та відбиток печатки 
емітента на титульному аркуші паперової 
форми Інформації також підтверджує 
достовірність Інформації та ідентичність 
електронної та паперової форм Інформації, що 
подається до Комісії, Інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії та розміщеної на сторінці в 
мережі Інтернет.» 

уповноваженою особою, до паперової форми 
Інформації додається копія документа, згідно 
яким особу уповноважено підписати паперову 
форму Інформації, завірена відбитком печатки 
(за її наявності) емітента та підписом 
керівника емітента.  

Підпис керівника або уповноваженої 
особи та відбиток печатки емітента (за її 
наявності) на титульному аркуші паперової 
форми Інформації також підтверджує 
достовірність Інформації та ідентичність 
електронної та паперової форм Інформації, що 
подається до Комісії, а також  достовірність 
Інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.» 

 
 
 
 
 
Не зважаючи на те, що інші пропозиції 
щодо підписання паперової форми 
інформації уповноваженою особою були 
враховані, не врахування пропозицій щодо 
цього абзацу позбавляє сенсу використання 
цього механізму.  
Ідея полягає в наданні уповноваженій особі 
емітента права підписати паперову форму 
інформації замість керівника повністю із 
одночасним наданням відповідного 
документу, який надає уповноваженій особі 
таке право.  
 
 

7  1.5. абзац 3 пункту 13 викласти у 
наступній редакції: 

«Емітенти цінних паперів, які 
відповідно до законодавства складають 
фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності, у складі 
Інформації розкривають фінансову 
звітність, складену відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності. При цьому, квартальна 
(проміжна) фінансова звітність 
розкривається в складі балансу та звіту про 
фінансові результати.» 

Статтею 13 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» визначено, що проміжна 
фінансова звітність подається у складі 
балансу та звіту про фінансові результати, 
незалежно від застосовуваних товариством 
стандартів бухгалтерського обліку. 
Нормативні акти Міністерства фінансів та 
Кабінету Міністрів України не визначають 
обсяг подання фінансової звітності, а лише 
відсилають до положень зазначеного 
закону. 
При цьому, періодично деякі територіальні 
управління Комісії вважають за необхідне 
вимагати від емітента розкриття в складі 
квартальної інформації додаткових даних 
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фінансової звітності.  
Запровадження цієї норми дозволить 
вирішити це протиріччя. 
 

8 1.5. в пункті 16: 
в абзаці першому після слів «у лістингу 

фондової біржі» добавити словами «(у тому 
числі, щодо регулярної річної інформації, у 
разі якщо цінні папери емітента перебували в 
біржовому реєстрі фондової біржі за станом на 
31 грудня звітного року)»; 

 
 
 

в абзаці другому: 
слова «Інформацію та» виключити; 
слово «четвертим» замінити словом 

«сьомим». 
 

1.6. в пункті 16: 
в абзаці першому:  
після слів «у лістингу фондової біржі» 

добавити словами «(у тому числі, щодо 
регулярної річної інформації, у разі якщо цінні 
папери емітента перебували в біржовому 
реєстрі фондової біржі за станом на 31 грудня 
звітного року)»; 

слово «четвертим» замінити словом 
«одинадцятим»; 

в абзаці другому: 
слова «Інформацію та» виключити; 
слово «четвертим» замінити словом 

«одинадцятим». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
У зв’язку зі змінами в п. 4 

9 2. У розділі IІ: 
…  
3) пункт 4 глави 4 доповнити новим 

абзацом п’ятим такого змісту: 
 
«розміщення на сторінці в мережі 

Інтернет – у термін не пізніше 30 квітня року, 
наступного за звітним;». 

 
 
 
 
У зв’язку з цим абзаци п’ятий шостий 

вважати абзацами шостим сьомим. 
 

2. У розділі IІ: 
…  
3) в пункті 4 глави 4:  
доповнити новим абзацом п’ятим такого 

змісту: 
«розміщення на сторінці в мережі 

Інтернет – у термін не пізніше 30 квітня року, 
наступного за звітним;»; 

абзац шостий виключити. 
 
 
 
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати 

абзацом шостим. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Цей абзац по суті дублює та, крім того, 
суперечить новому абзацу п’ятому.  
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10 3. У розділі IІІ: 
1) в  пункті 2 глави 1: 
в абзаці 5 слова «відкритого 

(публічного)» замінити словом «публічного»; 
абзац 11 викласти у наступній редакції 

«прізвище, ім'я та по батькові членів 
уповноваженого органу, що прийняв 
рішення про розміщення цінних паперів; 
відомості про кількість цінних паперів 
емітента, якими вони володіють;»; 

 
 
… 
 

3. У розділі IІІ: 
1) в  пункті 2 глави 1: 
в абзаці 5 слова «відкритого 

(публічного)» замінити словом «публічного»; 
абзац 11 виключити; 
у зв’язку з цим абзаци 12 та 13 вважати 

абзацами 11 та 12 
… 
 

 
 
 
 
Пропонуємо взагалі виключити цей абзац за 
наступних міркувань: 
Уповноваженим органом в даному випадку 
майже завжди будуть загальні збори 
акціонерів або учасників, вимога в абзаці 11 
призведе до необхідності розкривати 
персональні дані акціонерів (учасників) із 
зазначенням кількості належних їх цінних 
паперів. 
 

11 7. Доповнити Положення новим IX 
розділом такого змісту: 

 
«IX. Розміщення публічними 

акціонерними товариствами інформації на 
сторінці в мережі Інтернет, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до законодавства 
 

1. Обов'язок розміщення публічними 
акціонерними товариствами інформації на 
сторінці в мережі Інтернет поширюється з дня, 
що настає за днем реєстрації Комісією звіту 
про результати розміщення акцій і видачі 
свідоцтва про реєстрацію першого випуску 
акцій.  

2. Обов'язок розміщення публічним 
акціонерними товариствами інформації на 
сторінці в мережі Інтернет припиняється з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - 

7. Доповнити Положення новим IX 
розділом такого змісту: 

 
«IX. Розміщення емітентами цінних 

паперів інформації на сторінці в мережі 
Інтернет, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до законодавства 
 

1. Обов'язок розміщення емітентами 
цінних паперів інформації на сторінці в 
мережі Інтернет поширюється з дня, що настає 
за днем реєстрації Комісією звіту про 
результати розміщення акцій і видачі свідоцтва 
про реєстрацію першого випуску акцій.  

 
2. Обов'язок розміщення емітентами 

цінних паперів інформації на сторінці в 
мережі Інтернет припиняється з дати 
опублікування інформації про скасування 
реєстрації випуску цінних паперів та 

Див. примітки у п.1  



 8 

підприємців запису про державну 
реєстрацію припинення юридичної особи.  

 
 
 
 
 
 
3. Інформація на сторінці в мережі 

Інтернет оприлюднюється державною мовою. 
Публічне акціонерне товариство при 
розміщенні інформації на сторінці в мережі 
Інтернет забезпечує вільний доступ будь-якої 
особи до такої інформації, а також повідомляє 
на вимогу заінтересованих осіб адреси 
сторінок в мережі Інтернет, на яких 
здійснюється розміщення інформації. 

4. Інформація, розміщена публічним 
акціонерним товариством на сторінці в 
мережі Інтернет підлягає 
зберіганню/перебуванню на сторінці в мережі 
Інтернет протягом всього терміну діяльності 
товариства, за винятком інформації щодо 
документів бухгалтерського обліку, строки 
зберігання яких визначаються відповідно до 
законодавства. 

5. Банки розміщують інформацію на 
сторінці в мережі Інтернет, передбачену цим 
розділом з урахуванням вимог Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» та 
нормативно-правових актів Національного 
банку України. 

6. Центральний депозитарій цінних 
паперів розміщує інформацію на сторінці в 

анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів відповідно до 
нормативно-правового акта Комісії, що 
регулює порядок скасування реєстрації 
випуску цінних паперів, за умови 
відсутності інших підстав, передбачених 
законодавством, для виникнення такого 
обов'язку.  

3. Інформація на сторінці в мережі 
Інтернет оприлюднюється державною мовою. 
Емітент цінних паперів при розміщенні 
інформації на сторінці в мережі Інтернет 
забезпечує вільний доступ будь-якої особи до 
такої інформації, а також повідомляє на вимогу 
заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі 
Інтернет, на яких здійснюється розміщення 
інформації. 

4. Інформація, розміщена емітентом 
цінних паперів на сторінці в мережі Інтернет 
підлягає зберіганню/перебуванню протягом 
терміну, передбаченого п.2. цього розділу, за 
винятком інформації щодо документів 
бухгалтерського обліку публічних 
акціонерних товариств, строки зберігання 
яких визначаються відповідно до 
законодавства. 

5. Банки розміщують інформацію на 
сторінці в мережі Інтернет, передбачену цим 
розділом з урахуванням вимог Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» та 
нормативно-правових актів Національного 
банку України. 

6. Центральний депозитарій цінних 
паперів розміщує інформацію на сторінці в 
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мережі Інтернет, передбачену цим розділом з 
урахуванням вимог Закону України «Про 
депозитарну систему України» та нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 

7. У разі відсутності у публічного 
акціонерного товариства будь-якого з 
документів, розміщення яких передбачено на 
сторінці в мережі Інтернет цим розділом, 
товариство зобов’язане розмістити на 
сторінці в мережі Інтернет інформацію щодо 
відсутності таких документів із зазначенням 
причин. 

8. У випадку зміни адреси сторінки в 
мережі Інтернет, публічне акціонерне 
товариство зобов’язане протягом п’яти 
робочих днів після зміни адреси сторінки в 
мережі Інтернет забезпечити розміщення на 
новій сторінці в мережі Інтернет всієї 
інформації, яка була ним розміщена раніше на 
сторінці в мережі Інтернет, та оприлюднити 
повідомлення про зміну сторінки в мережі 
Інтернет шляхом його розміщення в 
загальнодоступній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів. 

9. Публічне акціонерне товариство 
розміщує на сторінці в мережі Інтернет таку 
інформацію: 

 
 
10) Інформацію, передбачену цим 

Положенням, в обсязі, порядку та терміни, 
встановленими цим Положенням. 

11) повідомлення про проведення 

мережі Інтернет, передбачену цим розділом з 
урахуванням вимог Закону України «Про 
депозитарну систему України» та нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 

7. У разі відсутності у емітента цінних 
паперів будь-якого з документів, розміщення 
яких передбачено на сторінці в мережі 
Інтернет, емітент цінних паперів 
зобов’язаний розмістити на сторінці в мережі 
Інтернет інформацію щодо відсутності таких 
документів із зазначенням причин. 

8. У випадку зміни адреси сторінки в 
мережі Інтернет, публічне акціонерне 
товариство зобов’язане протягом п’яти 
робочих днів після зміни адреси сторінки в 
мережі Інтернет забезпечити розміщення на 
новій сторінці в мережі Інтернет всієї 
інформації, яка була ним розміщена раніше на 
сторінці в мережі Інтернет, та оприлюднити 
повідомлення про зміну сторінки в мережі 
Інтернет шляхом його розміщення в 
загальнодоступній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів. 

 
9. Публічне акціонерне товариство, 

крім Інформації, розміщення якої на 
сторінці в мережі Інтернет передбачено цим 
Положенням, розміщує на сторінці в мережі 
Інтернет таку інформацію: 

виключити  
 
 
10) повідомлення про проведення 
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загальних зборів акціонерного товариства – не 
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 
загальних зборів товариства; 

12) повідомлення про зміни у порядку 
денному загальних зборів – не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів;  

13) повідомлення про можливість 
реалізації акціонерами переважного права у 
процесі приватного розміщення акцій при 
додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до 
початку розміщення акцій; 

14) повідомлення про прийняте 
загальними зборами рішення про припинення 
акціонерного товариства – протягом 30 днів з 
дати прийняття відповідного рішення; 

15) повідомлення про прийняте рішення 
про дематеріалізацію цінних паперів 
(забезпечення існування цінних паперів в 
бездокументарній формі) – протягом 5 робочих 
днів з дати прийняття відповідного рішення; 

16)  звіт(и) управителя іпотечним 
покриттям за результатами перевірки 
іпотечного покриття (для управителів 
іпотечним покриттям/емітентів іпотечних 
облігацій) в обсязі, порядку, та терміни 
встановлені Законом України «Про іпотечні 
облігації» та нормативно-правового акту 
Комісії щодо іпотечного покриття звичайних 
іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру 
іпотечного покриття та управління іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних облігацій; 

17) інша інформація, що підлягає 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до 
законодавства та/або внутрішніх документів 

загальних зборів акціонерного товариства – не 
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 
загальних зборів товариства; 

11) повідомлення про зміни у порядку 
денному загальних зборів – не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів;  

12) повідомлення про можливість 
реалізації акціонерами переважного права у 
процесі приватного розміщення акцій при 
додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до 
початку розміщення акцій; 

13) повідомлення про прийняте 
загальними зборами рішення про припинення 
акціонерного товариства – протягом 30 днів з 
дати прийняття відповідного рішення; 

14) повідомлення про прийняте рішення 
про дематеріалізацію цінних паперів 
(забезпечення існування цінних паперів в 
бездокументарній формі) – протягом 5 робочих 
днів з дати прийняття відповідного рішення; 

15)  звіт(и) управителя іпотечним 
покриттям за результатами перевірки 
іпотечного покриття (для управителів 
іпотечним покриттям/емітентів іпотечних 
облігацій) в обсязі, порядку, та терміни 
встановлені Законом України «Про іпотечні 
облігації» та нормативно-правового акту 
Комісії щодо іпотечного покриття звичайних 
іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру 
іпотечного покриття та управління іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних облігацій; 

16) інша інформація, що підлягає 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до 
законодавства та/або внутрішніх документів 
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акціонерного товариства, в порядку та строки 
встановлені відповідними законодавчими 
та/або внутрішніми документами.». 

 
У зв’язку з цим розділ IX вважати розділ 

X. 
 

акціонерного товариства, в порядку та строки 
встановлені відповідними законодавчими 
та/або внутрішніми документами.». 

 
У зв’язку з цим розділ IX вважати розділ 

X. 

12  10. Назву стовпчика 5 таблиці 
Додатку 5 доповнити словами « або траншу»

При розкритті інформації про отримання 
траншу кредитної лінії «дата одержання 
кредиту» не має сенсу. 
 

13 8. У додатку 1: 
У пункті 2 розділу ІІ після слів 

«опубліковано у» додати знак «*»;  
в кінці додатку додати посилання «* 

Зазначається при поданні до Комісії». 
 

8. У додатку 1: 
Після слів «прізвище та ініціали 

керівника» доповнити словами «або 
уповноваженої особи»; 

після слів «М.П.» доповнити словами 
« (за наявності)»; 

у пункті 2 розділу ІІ після слів 
«опубліковано у» додати знак «*»;  

в кінці додатку додати посилання «* 
Зазначається при поданні до Комісії». 

 

 
Див. примітки в п.п. 4 та 6 

14  12. У додатку 28: 
у пункті 2 розділу ІІІ: 
після слів «прізвище та ініціали 

керівника» доповнити словами «або 
уповноваженої особи»; 

після слів «М.П.» доповнити словами « 
(за наявності)»

Див. примітки в п. 4 

15 12. В пункті 6 розділу VI додатку 29 слово 
«керівної» виключити. 

13. У додатку 29: 
1) На титульному аркуші: 

після слів «прізвище та ініціали 
керівника» доповнити словами «або 
уповноваженої особи»; 

Див. примітки в п. 4 
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після слів «М.П.» доповнити словами 
« (за наявності)»; 

2) в пункті 6 розділу VI слово «керівної» 
виключити. 

16 13. У додатку 38: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) в пункті 3 розділу ІІ слово «власній» 

видалити; 
2) глави 1 розділу V: 
в пункті 6 слово «керівної» виключити; 
пункт 8 викласти у редакції «8) дата 

набуття повноважень та термін на який обрано 
(призначено)»; 

3) в абзаці 19 розділу ХІ після слів «його 
дочірні підприємства» доповнити словами «, 
які включають вимогу на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього 
підприємства станом на початок року,». 

13. У додатку 38: 
1) На титульному аркуші: 

після слів «прізвище та ініціали 
керівника» доповнити словами «або 
уповноваженої особи»; 

після слів «М.П.» доповнити словами 
« (за наявності)»; 

у пункті 2 розділу ІІ після слів 
«опублікована у» додати знак «*»;  

в кінці додатку додати посилання «* 
Зазначається при поданні до Комісії» 

2) в пункті 3 розділу ІІ слово «власній» 
видалити; 

3) глави 1 розділу V: 
в пункті 6 слово «керівної» виключити; 
пункт 8 викласти у редакції «8) дата 

набуття повноважень та термін на який обрано 
(призначено)»; 

4) в абзаці 19 розділу ХІ після слів «його 
дочірні підприємства» доповнити словами «, 
які включають вимогу на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього 
підприємства станом на початок року,». 

 

 
Аналогічно п.8 Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. Див. також примітки в п. 4 

17 14. Додаток 44 викласти у новій 
редакції, що додається 

виключити разом із новою редакцією 
додатку 

Частина третя ст. 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» 
встановлює перелік відомостей, що має 
міститися в регулярній річній інформації, 
яка розкривається емітентом. 
Запропонована редакція додатку 44 не 
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містить майже нічого з цього переліку. 
Отже, запропонована нова редакція додатку 
44 не відповідає вимогам ст. 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» щодо змісту річної регулярної 
інформації. 
 

 


