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Голові 
Національної комісії з цінних  

паперів та фондового ринку 
п. Хромаєву Т.З. 

 
Вих. № 026-22/05 
Від 22 травня 2018 р.  

 
Шановний Тимуре Заурбековичу! 

 
Професійна асоціація корпоративного управління (далі – ПАКУ) уважно розглянула проект 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про 
внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 
травня 2011 року № 492» (далі – проект рішення) та вносить свої пропозиції до проекту 
рішення. 

 
1) Щодо підпункту 2) пункту 3 проекту змін до Положення про подання адміністративних 
даних ті інформації у вигляді електронних документів до Комісії. 
ПАКУ наполягає на тому, що є неприпустимим встановлювати вимогу подання інформації до 
Комісії виключно через будь-якого посередника, який працюватиме на комерційній основі. 
Нав’язування «послуг» агента подання не створює жодних переваг для суб’єкта подання, крім 
корупційних ризиків. Крім цього, жоден державний орган в Україні не встановлює обов’язок 
подання звітної інформації до нього виключно через посередника. 
Водночас, ми вважаємо, що наявність можливості подання до Комісії інформації через агента 
подання, може бути корисною для суб’єктів подання, завдяки запровадженню агентами 
подання корисних та зручних для суб’єктів подання сервісів. 
Таким чином, ми пропонуємо забезпечити суб’єктам подання можливості вибору способу 
подання інформації до Комісії (самостійно або через агента подання) та пропонуємо 
викласти підпункт 2) пункту 3 проекту змін у такій редакції: 

«2) у пункті 2: 
слово «виключно» виключити; 
після слів «суб’єкта подання» доповнити словами «або агента подання»;» 
 

2) Пропонуємо встановити в Положенні порядок подання електронних документів за 
допомогою агента подання або, якщо це буде передбачене в окремому нормативно-
правовому акті Комісії – зазначити про це в Положенні. 

 
З повагою,  

 
Голова Правління ПАКУ        О. Окунєв  
 
 
 
Виконавець:  Біляченко І.В. 044-228-87-59 
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