
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО 
РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я  

Відповідно до пункту 37 26 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та 
організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану 
відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 із змінами, 
з метою мінімізації негативного впливу обставин, пов’язаних з військовою 
агресією Російської Федерації проти України та введенням у зв’язку з цим 
воєнного стану, а також з метою сприяння стабільності ринків капіталу та 
організованих товарних ринків шляхом визначення особливостей діяльності 
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних 
ринків в умовах воєнного стану, враховуючи, що вищезазначені обставини 
ускладнюють для професійних учасників ринків капіталу та організованих 
товарних ринків виконання вимог пункту 5 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку  про затвердження Стандарту № 2 
«Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та 
організованих товарних ринків. Організація  та  функціонування системи  
внутрішнього  контролю  в  професійних  учасниках, які є підприємствами, 
що становлять суспільний інтерес та які не є банками» від 30.12.2021 № 1289, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 258/37594, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити, що граничний строк для виконання професійними 
учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків вимог абзаців 
першого та другого пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів 

   01.06. 2022 р. Київ № 509

Щодо виконання вимог пункту 5 
рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку від 30.12.2021 № 1289 у 
зв’язку з введенням воєнного 
стану



та фондового ринку від 30.12.2021 № 1289 становить 90 календарних днів 
після завершення дії воєнного стану. 

2. Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних 
фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих 
товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити оприлюднення цього рішення 
на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. 

3. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування 
на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Лібанова. 

Голова Комісії     Руслан МАГОМЕДОВ 
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