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Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)
____________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Âíåñòè çì³íè äî òàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè: 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до №51, ст. 1122):
1) у статті 1637:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 1637. Діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках без ліцензії»;
слова «цінними паперами» замінити словами «стандартизованими активами фінансовими інструментами та/або активами, що допущені до торгів на регульованих ринках», а слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
2) у статті 1638:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 1638. Маніпулювання на регульованих ринках»;
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«Óìèñí³ ä³¿, ùî ìàþòü îçíàêè ìàí³ïóëþâàííÿ íà ðåãóëüîâàíèõ ðèíêàõ, âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó êîì³ñ³þ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó», -»;
3) у статті 1639:
у абзаці першому частини першої:
після слів «стосовно придбання або відчуження» слова «цінних паперів чи похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація»;
після слів «спрямованих на придбання або відчуження» слова «цінних паперів чи похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інструментів»;
у примітці слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
4) у назві та тексті статті 16311 слова «фондовому ринку» після слів «інформації» та «розкриття на» замінити словами «ринках капіталу та інших регульованих ринках», а слова «фондового ринку» після слів «професійного учасника» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
5) у статті 18830 слова «учасника фондового ринку» виключити, а слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та інших регульованих ринках»;
6) у статті 24417 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та інших регульованих ринках».
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 - 26, ст. 131):
1) у статті 2221:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 2221. Маніпулювання на регульованих ринках»;
абзац перший частини першої викласти у такій редакції
1. Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до  Закону України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку», що призвели до отримання професійним учасником ринків капіталу або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - »;
2) статтю 2232 виключити;
3) у статті 2321:
слова «цінних паперів чи похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інструментів», а після слів «учасником фондового ринку» доповнити словами «або учасником ринку деривативів»;
у примітці слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18 - 22, ст. 144):
1) у частині другій статті 83 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринків»;
2) у частині першій статті 120 слова «, передбачені законом» замінити словами «(крім об’єднань та саморегулівних організацій, утворення яких передбачена законом)»;
3) главу 17 «Цінні папери у господарській діяльності» розділу ІІI «Майнова основа господарювання» виключити;
4) статтю 181 викласти у такій редакції:
«Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.»;
5) у статті 185:
назві статті слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках»;
у частині першій слова «біржах» та «бірж» замінити словами «регульованих ринків», а слово «бірж» замінити словами «регульованих ринків»;
6) параграф 4 «Біржова торгівля» глави 30 «Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності» розділу VI «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання» виключити;
7) частину п’яту статті 333 виключити;
8) параграф 3 «Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа» глави 35 «Особливості правового регулювання фінансової діяльності» розділу VI «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання» виключити.
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40 - 44, ст. 131):
1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти у такій редакції:
«3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку  вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу  та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин між власником та емітентом за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери);»;
2) у статті 207:
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту:
«Якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст решти документів може бути включений до підписаного сторонами документу шляхом посилання, якщо інше не передбачено законом.»;
частину третю доповнити словами «або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами»; 
3) частину першу статті 218 викласти у такій редакції:
«1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, але позбавляє сторони права у випадку спору посилатися на свідчення свідків для підтвердження чи заперечення факту вчинення правочину або для підтвердження чи оспорювання його умов. Факт вчинення правочину або його умови доводяться письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.»;
4) частину другу статті 512 доповнити словами «або договором»;
5) частину першу статті 572 після слів «забезпеченого заставою,» доповнити словами «а також в інших випадках, встановлених законом,»; 
6) частину другу статті 576 після слів «заставодавець набуде» доповнити словами «та (або) може набути»;
7) частину першу статті 584 доповнити реченням такого змісту:
«Суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.»;
8) у частині першій статті 589 після слів «забезпеченого заставою,» доповнити словами «а також в інших випадках, встановлених законом,»;
9) пункт 3 частини другої статті 592 після слова «встановлених» доповнити словами «законом або»;
10) у частині третій статті 598 слова «укладених на фондовій біржі» замінити словами «а також за деривативами і правочинами щодо них, укладеними на  регульованому ринку»;
11) у частині першій статті 630 слова «, оприлюднених у встановленому порядку» виключити;
12) у абзаці першому частини першої статті 638 слова «в належній формі» виключити;
13) у назві та частині першій статті 650 слово «бірж» замінити словами «регульованих ринках»;
14) у частині четвертій статті 656 слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках»;
15) у главі 72 після слів «Глава 72. Банківський рахунок» доповнити назвою параграфу:
«§1. Загальні положення про банківський рахунок»;
16) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:
«Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.»;
17) у частині другій статті 1071 слова «законом чи договором між банком і клієнтом» замінити словами «законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку»;
18) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документу, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень.»; 
19) статтю 1074 викласти в такій редакції:
«Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком 
1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.
2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, визначеного згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, вказаних в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.»;
20) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
«1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними. 
Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.»;
21) доповнити Кодекс статтею 10751 такого змісту:
«Стаття 10751. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем. 
Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно.»;
22) Статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження.»;
23) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
«§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
Стаття 10761. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
	За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
	До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.


Стаття 10762. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
	За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 10766 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або  періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності — протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.

Стаття 10763. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
	Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу)  виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

 Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.

Стаття 10764. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
	Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).

Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.

Стаття 10765. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
	Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.

 Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Стаття 10766. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
	Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу)).

Стаття 10767. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) 
	Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу). 

Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та банк.

	 Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.


Стаття 10768. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
	Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).

Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу). 
Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі. 
У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу). 
	Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).


Стаття 10769. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю.».
6. У частині четвертій статті 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст. 646) слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки».
7. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст. 348):
1) у абзаці п’ятому частині першої статті 15 слова «фондових біржах» замінити словами «регульованих ринках»;
2) у статті 16 слова «фондових біржах» та «фондовій біржі» замінити відповідно словами «регульованих ринках» та «регульованому ринку»;
3) у частині третій статті 184 слова «торговцями цінними паперами» та «фондових біржах» замінити відповідно словами «інвестиційними фірмами» та «регульованих ринках»;
4) у частині першій статті 185 слова «торговцями цінними паперами» та «фондових біржах» замінити відповідно словами «інвестиційними фірмами» та «регульованих ринках»;
5) у частині шостій статті 19 слова «фондових біржах» замінити словами «регульованих ринках».
8. У статті 11 Законі України «Про споживчу кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №30, ст. 414):
у частині другій слово «біржі» замінити словами «операторів регульованого ринку»;
у частині третій слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках».
9. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., №47, ст. 642):
1) частину другу статті 1 після слова «зобов'язання» доповнити словами «або в інших випадках, встановлених законом,»;
2) у статті 3:
у частині першій слова «існуюча або майбутня вимога» замінити словами «існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому»;
у частині другій слова «розмір забезпечення заставою таких вимог» замінити словами «максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою»;
3) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: «Суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.»;
4) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;
5) частину першу статті 23 доповнити словами «, або в інший спосіб, не заборонений законом, в тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі».
10. У частині першій статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243):
1) у пункті 1 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
2) у пункті 3 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках», а слова «та похідних (деривативів)» виключити.
11. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292):
1) назву Закону викласти в такій редакції: «Закон України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»»;
2) преамбулу Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»;
3) у статті 1:
у абзаці другому слова «ринку цінних паперів» та «ринком цінних паперів та їх похідних» замінити відповідно словами «ринків капіталу» та «ринками капіталу»;
абзаци п’ятий та дев’ятий виключити;
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«Терміни "дериватив", "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку", "ринки капіталу", "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків", "системно важливий професійний учасник ринків капіталу регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"»;
4) у статті 2:
у абзаці другому слова «випуску та обігу цінних паперів та їх похідних» замінити словами «ринків капіталу, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них;»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу та їх учасників;»;
5) у статті 3:
в абзаці третьому:
слово «випуску» замінити словом «емісії», а після слів «обігу цінних паперів,» доповнити словами «укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них,»;
доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«реєстрація специфікацій деривативів, які укладаються на регульованому ринку деривативів;»;
абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим;
абзац п’ятнадцятий після слів «цінних паперів;» доповнити словами           «, укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них;»
абзац шістнадцятий після слів «цінних паперів» доповнити словами              «, укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них.»;
6) у статті 4:
у назві слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та інших регульованих ринках»;
пункти 1 – 11 частини першої замінити пунктами 1 – 16 такого змісту:
«1) субброкерська діяльність;
2) брокерська діяльність;
3) дилерська діяльність;
4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) ³íâåñòèö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ;
6) àíäåððàéòèíã ç ãàðàíò³ºþ ïðîäàæó;
7) андеррайтинг без гарантії продажу;
8) діяльність з управління активами;
9) діяльність з управління іпотечним покриттям;
10) депозитарна діяльність депозитарної установи;
11) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
12) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
13) діяльність з організації торгівлі цінними паперами; 
14) діяльність з організації укладання  деривативів;
15) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
16) клірингова діяльність центрального контрагента»;
частину першу доповнити новими абзацами такого змісту:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на інших регульованих ринках:
1) діяльність з організації торгівлі продукцією;
2) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку;»; 
частину третю викласти у такій редакції:
«Ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та інших актів законодавства.»;
7)  у абзацах шістнадцятому та сорок першому статті 6 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;8) у статті 7:	
у частині першій:
у пункті 1 слова «ринку цінних паперів та їх похідних» замінити словами «ринків капіталу та інших регульованих ринків», а слова «національного ринку цінних паперів» замінити словами «національних ринків капіталу»;
у пункті 2 слова «ринку цінних паперів та їх похідних» замінити словами «ринків капіталу та інших регульованих ринків»;
у пункті 3 слова «випуском» та «та їх похідних» замінити відповідно словами «емісією» та «, укладанням і виконанням деривативів і правочинів на регульованих ринках»;
у пункті 6:
слово «випуску» замінити словом «емісії»;
після слів «в Україні,» доповнити словами «укладення та виконання деривативів і правочинів на регульованих ринках,»;
у частині другій:
у пункті 1 слова «та їх похідних, інформації про випуск» та «інформації про випуск цінних паперів;» замінити відповідно словами «, до проспекту емісії» та «, проспекту їх емісії, звіту про розміщення та порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів»;у пункті 5:
слова «інформації про випуск цінних паперів» замінити словами «проспекту їх емісії»;
після слів «на території України» доповнити словами «, а також скасовує їх реєстрацію;»;
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) встановлює вимоги до правил функціонування регульованого ринку та реєструє такі правила (зміни до них);»;
доповнити новим пунктом 71 такого змісту:
«71) встановлює вимоги до специфікації деривативів, які укладаються на регульованих ринках, та реєструє їх (зміни до них);»;
у пункті 9 слова «на ринках цінних паперів» замінити словами «на ринках капіталу та регульованих ринках», після слів «а також» доповнити словами «зупиняє або»;
у пункті 12 слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами»;
у пункті 13 слова «на фондових біржах та у депозитаріях» замінити словами «на операторах регульованого ринку та у Центральному депозитарії цінних паперів»;
доповнити новими пунктами 171 та 172 такого змісту:
«171) встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках;
172) встановлює порядок та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;»;
у пункті  371 слова «фондовому ринку» замінити словами «регульованих ринках»;
у пункті 372 слова «фінансового інструмента на фондовій біржі» та «такого інструменту» замінити відповідно словами «відповідного активу, допущеного до торгів на регульованому ринку» та «такого активу»;
у пункті 376 слова «фондових бірж та депозитаріїв» замінити словами «операторів регульованих ринків та «Центрального депозитарію цінних паперів»;
пункт 377  викласти в такій редакції:
«377) погоджує статут оператора регульованого ринку та правила (зміни до них) регульованого ринку або, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів;»;
доповнити новим пунктом 3712 такого змісту:
«3712) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та регульованих ринків;»;
8) у статті 8:
у пункті 1 слова «цінних паперів» замінити словами «фінансових інструментів»;
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги до професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що обмежують ризики по операціях, що здійснюються на ринках капіталу та регульованих ринках (крім банків);»;
У пункті 3 слова «на ринку цінних паперів» та «з цінними паперами» замінити відповідно словами «на ринках капіталу та регульованих ринках» та «на ринках капіталу та інших регульованих ринків»;
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) у разі порушення оператором регульованого ринку законодавства про ринки капіталу та інші регульовані ринки та/або правил функціонування такого регульованого ринку зупиняти торгівлю на такому регульованому ринку до усунення таких порушень;»;
у пункті 10:слова «на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям» замінити словами «на ринках капіталу та регульованих ринках, та іншим учасникам фондового ринку або учасникам ринку деривативів»;
у пункті 14 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
у пункті 15 слова «фондових бірж» замінити словами «операторів регульованих ринків», а слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників операторів регульованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів та інших установ інфраструктури ринків капіталу та регульованих ринків, зупиняти або припиняти допуск активів до торгів на регульованому ринку або торгівлю ними на будь-якому регульованому ринку, зупиняти операції з деривативами на регульованому ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу активів, що допущені до торгів на регульованих ринках на певний термін для захисту держави, інвесторів;»;
у пункті 31 слова «цінних паперів» після слів «справ щодо» замінити словами «фінансових інструментів», а слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»
після пункту 32 доповнити новими пунктами 33 - 36 такого змісту:
«33) встановлювати вимоги щодо порядку, строків та змісту інформації, що подається сторонами деривативів до торгового репозиторію, а за деривативами грошового ринку – за погодженням з Національним банком України;
34) встановлювати обмеження щодо вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів;
35) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами, укладеними поза регульованим ринком, а за деривативами грошового ринку – за погодженням з Національним банком України;
36) встановлювати критерії віднесення професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків до системно важливих професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків;»
у зв’язку з цим пункт 35 вважати відповідно пунктом 37;
9) у статті 101:
в частині першій:
у пункті 1 слова «фінансових інструментів» замінити словами «активів, що допущені до торгів на регульованих ринках,а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів», а слова «фінансового інструменту» словами «такого активу»;у пункті 3 після слів «введення в оману учасників» доповнити словом «регульованого», а слова «фінансових інструментів на фондовій біржі» замінити словами «активами, що допущені до торгів на регульованих ринках а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів»;
у пункті 4 слова «фінансових інструментів» та «фондової біржі» замінити відповідно словами «активів, що допущені до торгів на регульованих ринках,» та «регульованого ринку»;
у пункті 6  слова «продаж фінансових інструментів» замінити словами «продаж активів, що допущені до торгів на регульованих ринках», а слова «таких фінансових інструментів» замінити словами «таких активів»;
пункт 7 та 8 викласти в такій редакції:
«7) неодноразове невиконання учасником регульованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого активу;
8) укладення на регульованому ринку угод з активом, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного активу, яка склалася на регульованому ринку тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.»;
у абзаці першому частини другої слова «фондового ринку» замінити словами «регульованих ринках»;
у пункті 3 частини другої слова «фінансовими інструментами» замінити словами «активами, що допущені до торгів на регульованих ринках», а  слова «біржових торгів» та «з фондовою біржею» замінити відповідно словами «регульованого ринку» та «з оператором регульованого ринку»;
11) у статті 11:
у назві слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та інших регульованих ринках» 
в частині першій:
у пункті 2 слова «ринку цінних паперів» замінити словами « ринках капіталу та/або регульованих ринках»;
у пункті 4 слова «цінні папери» замінити словами «фінансові інструменти»;
у пункті 11 слова «фондовому ринку» замінити словами «регульованих ринках»;
у пункті 12 слова «цінних паперів чи похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інструментів»;
у пункті 14 слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків»;
доповнити новим пунктом 18 такого змісту:
«18) неподання інформації про укладання деривативу поза регульованим ринком до торгового репозиторію, -
у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків ціни правочину. 
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - 
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків ціни правочину.»;
у абзаці 61 частини першої слова «фондовому ринку» замінити словами «на ринках капіталу та регульованих ринках», а слова «фондового ринку» виключити;
12) у абзаці четвертому статті 112 слова «з цінними паперами» замінити словами «на ринках капіталу та інших регульованих ринках»;13) у тексті Закону слова «законодавство України про цінні папери», «законодавство на ринку цінних паперів», «законодавство про цінні папери» та  «законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки» у відповідному відмінку;
14) у тексті Закону слова «ринок цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у відповідному відмінку;
15) у тексті Закону слова «фондовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у відповідному відмінку крім випадку їх використання у словосполученні «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках; 
12. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238):
	доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:

«торговий репозиторій – єдина база даних про укладені деривативи, яка містить інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;»;
	пункт 20 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:

«20) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;».
13. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5 - 6, ст. 30):
1) у статті 2:
у визначенні терміну «публічна компанія» слова «включені до біржових списків» замінити словами «допущені до торгів на регульованому ринку цінних паперів», а слова «фондових бірж» замінити словами «на регульованому ринку цінних паперів»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Терміни "андеррайтер", "андеррайтинг", "дериватив" та "дериватив грошового ринку" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"»;
2) у частині третій статті 34 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
3) у пункті 1 частини першої статті 49 слова «на ринку цінних паперів» замінити словами «на ринках капіталу»;
4) у статті 59:
перше речення частини другої викласти у такій редакції:
«Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та (або) умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.»;
друге речення частини другої доповнити словами «, або коли інше передбачено договором, законом або умовами такого обтяження.»;
5) у статті 62:
пункт 1 частини першої доповнити реченням такого змісту:
«Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;»;
у пункті 7 частини першої слова «про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
6) у абзаці шістнадцятому статті 64 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків», а слова «ринку цінних паперів (фондового ринку) замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках».
14. У абзаці сьомому частини першої статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №12, ст. 64) слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу та інших регульованих ринків»;
15. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст. 137):
1) у статті 1:
доповнити пунктом 1.202 такого змісту:
«1.202) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку;»;
у пункті 1.25 після слів «договірному списанні» доповнити словами «обтяжувач або»;
пункт 1.38 доповнити словами «, або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку;»;
2) статтю 7 доповнити пунктом 7.1.21 такого змісту:
«7.1.21. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.»;
3) у пункті 18.3 статті 18 слово «цифровий» виключити;
4) у пункті 20.1 статті 20 після слів «платник, а також » доповнити словами «обтяжувач чи»;
5) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова «подання» доповнити словами «обтяжувачем чи»;
6) у статті 22:
абзац другий пункту 22.2 після слів «договірному списанні,» доповнити словами «обтяжував чи»;
пункт 22.9 після слів «до черговості їх надходження» доповнити словами  «, крім випадків, встановлених законом,»;
7) статтю 26 доповнити новим пунктом 26.6 такого змісту:
«26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.»;
16. У абзаці шостому статті 41 Закону України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст. 262) слова «біржовий аукціон» в усіх відмінках замінити словами «аукціон на регульованих ринках» у відповідному відмінку;
17. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №1, ст. 1):
1) у статті 1:
у пунктах 4 і 6 частини першої слова «цінні папери» в усіх відмінках замінити словами «фінансові інструменти» у відповідному відмінку;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Терміни «фінансовий інструмент» та «ринки капіталу» вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки». Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.»;
2) у пункті 10 частини першої статті 4 слова «ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
3) у абзаці третьому частини 1 статті 21 слова «ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів)» замінити словами «ринків капіталу та інших регульованих ринків»;
18. У пункті 1 статті 1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №35, ст. 258) слова «товарні біржі» та «біржових угод» замінити відповідно словами «оператори регульованих товарних ринків» та «угод на регульованому ринку щодо».
19. У частині другій та третій статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263) слова «біржі» в усіх відмінках замінити словами «оператори регульованих ринків» у відповідному відмінку.
20. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №47 - 48, ст. 372):
1) у статті 1:
в абзаці восьмому слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Терміни «регульований ринок» та інвестиційна фірма» та вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».
2) у статті 3 слова «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити відповідно словами «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки» та «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
3) у абзаці третьому частини другої статті 12 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»; 
4) у частині 2 статті 40 слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами»;
5) у пунктах 2 та 21 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 47 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
6) у частині третій статті 49 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку», а слова «фондової біржі» замінити словами «регульованого ринку»;
7) у тексті Закону слова «торговець цінними паперами» та «торговці цінними паперами» в усіх відмінках замінити відповідно словами «інвестиційна фірма» та «інвестиційні фірми» у відповідному відмінку, а слова «ринку цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «ринків капіталу» у відповідному відмінку;
21. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49 - 51, ст. 376):
1) у статті 1:
в абзаці третьому слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
в абзаці двадцять третьому слова «цінні папери» в усіх відмінках замінити словами «фінансові інструменти» у відповідному відмінку;
в абзаці тридцять першому слова «що розуміється в значенні, визначеному Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «визначена Законом України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Терміни «фінансовий інструмент» та «ринки капіталу» вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».
2) у статті 80: 
у частині третій:
слова «цінних паперах» замінити словами «фінансових інструментах»;
у пунктах 2 та 2-1 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
у пункті 5 слова «організованих фондових ринках» замінити словами «регульованих ринках цінних паперів»;
у частині четвертій:
слова «цінних паперах» замінити словами «фінансових інструментах»;
у пункті 2 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
у пункті 5 слова «похідні (деривативи)» замінити словами «похідні цінні папери та деривативи.»;
3) у статті 86:
у пункті 3 частини першої слова «цінні папери» в усіх відмінках замінити словами «фінансові інструменти» у відповідному відмінку;
у частині 5 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
4) у статті 88:
у частині першій:
у пункті 11 слова «організованих фондових ринках» замінити словами «регульованих ринках капіталу»;
у пункті 15 слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами» у відповідному відмінку;
у частині третій слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
5) у частині четвертій статті 99 слова «торговця цінними паперами» замінити словами «інвестиційної фірми», а слова «цінних паперах» замінити словами «фінансових інструментах»;
6) у тексті Закону слова «активи у цінних паперах», «законодавство про цінні папери та фондовий ринок» та «професійна діяльність на фондовому ринку» в усіх відмінках замінити відповідно словами «активи у фінансових інструментах», «законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки» та «професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках» у відповідному відмінку; 
21. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №8, ст. 62):
1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Терміни "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "оператор регульованого ринку" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".»;
2) у статті 25:
у назві статті слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;
у частині першій:
в абзаці першому слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;
у пункті 3 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»
у пункті 4 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) деривативи.»;
у частині другій:
у абзаці першому слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків»;
у пункті 2 слова «фондового ринку» замінити словами «ринки капіталу та регульованого ринку»;
у пункті 3 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринку капіталу та регульованих ринках»;
у пункті 4 слова «фондового ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
у пункті 5 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку», а слова «такою фондовою біржею» замінити словами «оператором такого ринку»;
у частині третій:
у абзаці першому слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;
у пункті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - виключно така саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу;»
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) щодо деривативів та правочинів з ними - виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти дериватив, або сторона деривативу.»;
у часині четвертій слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування. Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
Реклама товарів та/або послуг професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.»;
у частині шостій слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків»;
у частині сьомій:
в абзаці першому слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу»;
в абзаці другому після слів «(у тому числі за результатами екстраопеляційного прогнозу)» та «крім цінних паперів з фіксованою дохідністю)» доповнити відповідно словами «або деривативами» та «або деривативів»;
в абзаці третьому слова «цінні папери» замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки;»
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«рекламувати деривативи, що укладаються на регульованому ринку, до реєстрації специфікації таких деривативів згідно із законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки  та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;»;
абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;
в абзаці шостому після слів «дохід за цінними паперами» доповнити словами «або деривативами»;
у абзаці другому частини восьмої слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків»;
у абзаці четвертому частини восьмої слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків»;
у частині дев’ятій слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків»;
3) у абзаці шостому частини першої статті 26 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;
23. В абзаці четвертому частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №9, ст. 79) слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
24. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140):
1) у статті 2:
абзац восьмий після слів «майнові права та обов’язки;» доповнити словами «, у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку;»;
доповнити новим абзацом такого змісту: 
«майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка, що випливає з договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої зроблений банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі, що випливає з договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, отриманих від володільця рахунка, або їх повернення, що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу).»;
2) частину другу статті 3 доповнити новим реченням такого змісту:
«У випадках, встановлених законом, права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у третіх осіб.»;
3) частину третю статті 5 після слів «майно, яке стане» доповнити словами «та (або) може стати»;
4) у статті 16:
 назву статті після слів «внаслідок передачі» доповнити словами «прав на цінні папери та»;
в частині першій:
слова «зокрема облігаціями, векселями, заставними, складськими свідоцтвами, коносаментами,» виключити;
після слів «, якщо права» доповнити словами «на такі цінні папери та»;
частини другу та третю викласти у такій редакції:
«У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери  та права за цінними паперами, що існують в документарній формі, пріоритет обтяження встановлюється з моменту передачі відповідного цінного паперу у володіння обтяжувачу, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації.
У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери  та права за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України.»;
5) доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
«Стаття 191. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
Якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, відповідно, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину.
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, вказаному в такому правочині. В такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим розміру, вказаному в такому правочині, якщо інше не передбачене таким правочином.
Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. Банк зобов’язаний взяти повідомлення про вчинення правочину на облік не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про яке був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
Повідомлення, вказане в частині четвертій цієї статті, має містити наступну інформацію:
1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
2) відомості про рахунок (рахунки), щодо яких створене обтяження, розмір грошових коштів, нижче якого не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий вказаний у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строки, вказані в частині четвертій цієї статті, в разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також в разі заміни обтяжувача за таким правочином.
Банк не перевіряє правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, зміни до них на їх відповідність вимогам законодавства України та (або) права, що до них застосовується.»;
6) у статті 23:
частину першу після слів «виникло забезпечувальне обтяження,» доповнити словами «а також в інших випадках, встановлених законом або договором»;
частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) боржник не повідомив банк про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, внесення змін до нього, заміну обтяжувача у строки, що визначаються згідно з частинами четвертою і шостою статті 191 цього Закону.»;
7) у частині першій статті 26:
пункт 1 після слів «цим Законом» доповнити словами «(в тому числі передача цінних паперів бездокументарної форми існування у власність обтяжувача відповідно до законодавства про депозитарну систему України)»;
пункт 4 після слів «є гроші» доповнити словами «, майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку,»;
8) у пункті 6 частини другої статті 27 слова «30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження» замінити словами «строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону.»;
9) у статті 28:
частину другу:
після слів «предмет забезпечувального обтяження» доповнити словами «або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника,»;
доповнити новим реченням такого змісту:
«У випадку отримання предмету обтяження у володіння обтяжувач зобов'язаний до закінчення процедури звернення стягнення вживати заходи щодо збереження відповідного рухомого майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону.»;
в частині третій слово «обов’язок» замінити словами «вимогу обтяжувача»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«Строк, встановлений частиною другою цієї статті, не може бути зменшений за домовленістю обтяжувача та боржника, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов'язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та (або) забезпечене відповідним обтяженням зобов'язання не пов'язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов'язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.»;
10) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції:
«Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяження (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов'язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним.»;
11) частину першу статті 32 доповнити новим реченням такого змісту:
«При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються.»;
12) статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папериПри зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, не застосовуються, крім випадків, вказаних у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватись шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача. 
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу) звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачене договором банківського вкладу або договором рахунка умовного зберігання (ескроу), відповідно.
Áàíê ïåðåðàõîâóº ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíîê îáòÿæóâà÷à àáî ³íøèé âêàçàíèé íèì ðàõóíîê.
ßêùî íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ º ïðåäìåòîì çàáåçïå÷óâàëüíîãî îáòÿæåííÿ, çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ îáòÿæóâà÷à, àáî ïðåäìåòîì çàáåçïå÷óâàëüíîãî îáòÿæåííÿ º ìàéíîâ³ ïðàâà íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó òà ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïåðåêàçîì îáòÿæóâà÷ó ãðîøîâèõ êîøò³â ó â³äïîâ³äíîìó ðîçì³ð³, ³ ñóìà òàêèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð çàáåçïå÷åíî¿ îáòÿæåííÿì âèìîãè, îáòÿæóâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâåðíóòè íàäëèøîê áîðæíèêó.
Ó ðàç³ ÿêùî ïðåäìåòîì çàáåçïå÷óâàëüíîãî îáòÿæåííÿ º áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïðàâîì³ðíîìó âîëîä³íí³ îáòÿæóâà÷à ³ ñòðîê ïëàòåæó çà ÿêèìè íàñòàâ àáî ïëàò³æ çà ÿêèìè ïðîâîäèòüñÿ íà âèìîãó äåðæàòåëÿ, îáòÿæóâà÷ ìîæå çàäîâîëüíèòè çàáåçïå÷åíó îáòÿæåííÿì âèìîãó øëÿõîì ïðåä'ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ö³ííîãî ïàïåðó äî îïëàòè. ßêùî ñóìà, îòðèìàíà â³ä îïëàòè áîðãîâîãî ö³ííîãî ïàïåðó, ïåðåâèùóº ðîçì³ð çàáåçïå÷åíî¿ îáòÿæåííÿì âèìîãè, îáòÿæóâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâåðíóòè íàäëèøîê áîðæíèêó.
Ó ðàç³ ÿêùî ïðåäìåòîì çàáåçïå÷óâàëüíîãî îáòÿæåííÿ º ïàéîâ³ ö³íí³ ïàïåðè, áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè, ñòðîê ïëàòåæó çà ÿêèìè íå íàñòàâ, òà (àáî) ïîõ³äí³ ö³íí³ ïàïåðè áåçäîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè ³ñíóâàííÿ (ïðàâà íà íèõ òà ïðàâ çà íèìè), çàäîâîëåííÿ çàáåçïå÷åíî¿ îáòÿæåííÿì âèìîãè îáòÿæóâà÷à çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ñïèñàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â (ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè) ç ðàõóíêà ó ö³ííèõ ïàïåðàõ áîðæíèêà òà çàðàõóâàííÿ öèõ ö³ííèõ ïàïåð³â (ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè) íà ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïàïåðàõ îáòÿæóâà÷à, òà (àáî) øëÿõîì ïåðåêàçó ö³ííèõ ïàïåð³â (ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè) ç ðàõóíêà ó ö³ííèõ ïàïåðàõ áîðæíèêà íà ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïàïåðàõ îáòÿæóâà÷à â ê³ëüêîñò³, äîñòàòí³é äëÿ ïîâíîãî çàäîâîëåííÿ âèìîãè îáòÿæóâà÷à, íà ï³äñòàâ³ âèìîãè îáòÿæóâà÷à, òà (àáî) øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ îïåðàö³é â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî äåïîçèòàðíó ñèñòåìó Óêðà¿íè. Äëÿ çàäîâîëåííÿ çàáåçïå÷åíî¿ îáòÿæåííÿì âèìîãè îáòÿæóâà÷à øëÿõîì ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ îïåðàö³é ñòîðîíè ïîâèíí³ âñòàíîâèòè òàêó ìîæëèâ³ñòü òà ïîãîäèòè ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â (ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè) ç ö³ºþ ìåòîþ ó ïðàâî÷èí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âèíèêàº îáòÿæåííÿ. Îáòÿæóâà÷, ÿêèé çâåðòàº ñòÿãíåííÿ íà òàêèé ïðåäìåò îáòÿæåííÿ, çîáîâ'ÿçàíèé íàä³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå áîðæíèêó òà ³íøèì îáòÿæóâà÷àì, íà êîðèñòü ÿêèõ âñòàíîâëåíî çàðåºñòðîâàíå îáòÿæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðóõîìîãî ìàéíà.»;
13) ïóíêò 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 äîïîâíèòè ñëîâàìè:
«ï³ä â³äêëàäàëüíîþ îáñòàâèíîþ àáî ç ïðàâîì òà(àáî) îáîâ’ÿçêîì çâîðîòíîãî â³äñòóïëåííÿ â ìàéáóòíüîìó (â òîìó ÷èñë³ çà óìîâè íàñòàííÿ ïåâíî¿ ïîä³¿ â ìàéáóòíüîìó);»;
14) ïåðøå ðå÷åííÿ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 43 ï³ñëÿ ñë³â «îáòÿæåííÿ òà éîãî çì³ñò» äîïîâíèòè ñëîâàìè «, à òàêîæ ñòðîê, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 28 öüîãî Çàêîíó. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ âêàç³âêè íà ñòðîê ââàæàºòüñÿ, ùî â³í ñòàíîâèòü 30 äí³â.»;
15) ñòàòòþ 47 äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
«Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюється правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах.»;
25. В абзаці четвертому частини першої статті 8 Закон України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №35, ст. 412) слова «фондових і товарних біржах» та «ринку цінних паперів» замінити відповідно словами «операторах регульованих ринків» та «ринків капіталу»;
26. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст. 527):
1) у статті 2:
пункт 2.1 викласти в такій редакції:
«2.1. Аграрна біржа - оператор регульованого ринку, що функціонує відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».»;
пункт 2.3 викласти в такій редакції:
«2.3. Термін «базовий актив» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки.»;
доповнити пунктом 2.31 такого змісту:
«2.31. Регулярні торги - укладення біржових угод, в тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та (або) базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).»;
пункт 2.4 викласти в такій редакції: 
«2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку встановленому Законом України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».»;
у пункті 2.5 слово «організованому» замінити словом «регульованому», а слова «продажу товарних деривативів» та «придбання товарних деривативів» замінити словами «укладення товарних деривативів»;
пункт 2.51 викласти в такій редакції:
«2.51. Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.»;
пункт 2.16 викласти в такій редакції:
«2.16. Дериватив - договір, що відповідає визначенню, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».»;
у пункті 2.17 слово «біржова» замінити словом «регулярна», а слова «біржових торгів» замінити словами «регулярних торгів»;
у пункті 2.18 слова «біржової торгівлі» замінити словами «регулярних торгів», а слова  « (крім форварду)» виключити;
2) у статті 6:
слова «форварду» в усіх відмінках замінити словами «ф’ючерсу та/або форварду» у відповідному відмінку;
слова «біржової сесії» в усіх відмінках замінити словами «регулярних торгах» у відповідному відмінку;
слова «біржового ринку» в усіх відмінках замінити словами «регульованого ринку» у відповідному відмінку;
слова «біржові торги» в усіх відмінках замінити словами «регулярні торги» у відповідному відмінку;
3) у статті 7:
підпункт а) пункту 7.3.1 виключити;
у підпункті б) пункту 7.4.1. слова «біржовій сесії» замінити словами «торговій сесії»;
слова «форварду» в усіх відмінках замінити словами «ф’ючерсу та/або форварду» у відповідному відмінку;
слова «біржової сесії» в усіх відмінках замінити словами «регулярних торгах» у відповідному відмінку;
слова «біржового ринку» в усіх відмінках замінити словами «регульованого ринку» у відповідному відмінку;
слова «біржові торги» в усіх відмінках замінити словами «регулярні торги» у відповідному відмінку;
4) у статті 9:
у пункті 9.2.3 слова «крім форвардів» замінити словами «крім ф’ючерсів та форвардів»;
пункт 9.2.5 викласти в такій редакції:
«9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання товару (укладення товарного деривативу) з метою продажу такого самого товару (укладення товарного деривативу з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону.»;
5) у статті 17:
підпункт а) пункту 17.1, пункт 17.2 та пункт 17.6 виключити;
в абзаці сьомому підпункту ґ) пункту 17.1 слова «кліринго-розрахункового обслуговування членів Аграрної біржі» замінити словами «клірингової діяльності за результатами регулярних торгів на Аграрній біржі»;
підпункт а) пункту 17.7 викласти у такій редакції:
«а) у сфері діяльності регульованого ринку – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;»;
6) у статті 172:
пункт 172.2 викласти в такій редакції:
«172.2 Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на регульованому аграрному ринку України.»;
у пункті 172.6. слова «біржової торгівлі» замінити словами «регулярних торгів»;
27. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №32, ст. 422):
1) частину третю статті 31 доповнити новим реченням такого змісту:
«Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину.»
2) статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, вважається держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.
4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.»
3) у частині другій статті 44:
у пункті 3 слова «на біржі» замінити словами «на регульованому ринку», а слова «знаходиться біржа» замінити словами «зареєстрований оператор ринку»;
доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) щодо договорів про  обслуговування рахунка у цінних паперах - право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринках - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність.»; 
28. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №16, ст. 134):
1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Термін "ринки капіталу" вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".»;
2) в частині другій статті 15 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу»;
3) у статті 19 слова «ринок цінних паперів» замінити словами «ринки капіталу»;
29. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268):
1) назву Закону викласти в такій редакції: 
«Про ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
2) преамбулу викласти в такій редакції: «Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів та правочинів на інших регульованих ринках і провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків капіталу та інших регульованих ринків.»;
3) у частині першій статті 1:
доповнити пунктами 11 та 71 такого змісту:
«11) актив, допущений до торгів на регульованих ринках - продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог;
71) кліринг – це процес визначення зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, у тому числі шляхом неттінгу, та забезпечення того, що фінансові інструменти та/або грошові кошти доступні для забезпечення виконання таких зобов’язань;»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, та перебуває в обігу на регульованому ринку;»
доповнити частину пунктами 101, 111 та 141 такого змісту:
«101) неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів шляхом заліку зобов'язань або іншим способом;»;
«111) оператор регульованого ринку (далі – оператор ринку) – юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;доповнити частину пунктом 141 такого змісту:
«141) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, корисні копалини (мінеральна сировина), метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості, викиди парникових газів та інші види забруднення навколишнього середовища;»;пункт 17 викласти в такій редакції:
«17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі – регульований ринок) - багатостороння система, яка управляється оператором ринку та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій  активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, і попиту на них, проведення регулярних торгів  такими активами, централізованого укладання договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, згідно з правилами, встановленими оператором ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку;»;
доповнити частину пунктами 171 та 181 -183 такого змісту:
«171) регулярні торги - функціонування оператора ринку на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року;»;
«181) системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків - професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків, що відповідає критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, діяльність якого впливає на стабільність ринків капіталу та/або інших регульованих ринків;
182) специфікація деривативу – документ, у якому визначаються стандартні (типові) умови деривативу, що укладається на регульованому ринку;
пункт 20 викласти в такій редакції:
«20) фінансові інструменти - цінні папери та деривативи.»;
4) статтю 2 викласти в такій редакції:
«Ñòàòòÿ 2.  Ðåãóëüîâàí³ ðèíêè
1. Регульовані ринки – ринки капіталу, регульований грошовий ринок та регульований товарний ринок. 
Ринки êàï³òàëó - ôîíäîâèé ðèíîê òà ðèíîê äåðèâàòèâ³â.
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів. 
Ринок деривативів - сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладення та виконання деривативів, а також правочинів щодо них.
2. Учасники  фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
Учасники  ринку деривативів - інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.
Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. 
Інвестори у фінансові інструменти - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства, або є стороною деривативів.
Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 
Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі — кваліфіковані інвестори) — особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 21 цього Закону.
Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
Об'єднання професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання професійних учасників ринків капіталу, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу, а саме: з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім Центрального депозитарію цінних паперів, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які провадять на ринках капіталу та регульованих ринках професійну діяльність, види якої визначені законами України.
 3. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення.»;
6) доповнити статтею 21 такого змісту:
«Стаття 21. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
1. Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна та Національний банк України;
4) фінансові установи України.
2. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої країни, може бути визнана кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом з таких критеріїв:
підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Фізична особа  може бути визнана кваліфікованим інвестором у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус  відповідно до законодавства іншої країни) за відповідним фахом не менше одного року. 
3. Особа може визнаватись кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання  цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у частині другій цієї статті, повинна відповідно до порядку, встановленого  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що, в світлі передбачуваних правочинів та/або фінансових послуг, клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
Особа (клієнт), може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання наступного порядку:
- така особа (клієнт) повинна письмово вказати інвестиційній фірмі на те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
- інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
	така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, вказати, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.

До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Особа, яка визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала задовольняти критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма  повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта), цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувались до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
4. Інвестиційні фірми подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про клієнтів, які визнані кваліфікованими, в порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Перелік інвесторів, які визнані інвестиційними фірмами кваліфікованими, розміщується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на власному веб-сайті в порядку та обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
5. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.»;
7) у статті 3:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Цінні папери за порядком їх розміщення  або видачі поділяються на емісійні  або неемісійні. 
Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітента). 
До емісійних цінних паперів належать: 
акції;
акції корпоративного інвестиційного фонду; 
облігації підприємств; 
облігації місцевих позик; 
державні облігації України;
облігації міжнародних фінансових організацій; 
іпотечні сертифікати; 
іпотечні облігації; 
сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН); 
інвестиційні сертифікати; 
казначейські зобов'язання України;
державні деривативи;
опціонні сертифікати;
фондові варанти;
кредитні ноти;
депозитарні розписки. 
Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів. 
Íååì³ñ³éí³ ö³íí³ ïàïåðè ìîæóòü ³ñíóâàòè âèêëþ÷íî â äîêóìåíòàðí³é ôîðì³ ³ çà ôîðìîþ âèïóñêó ìîæóòü áóòè ëèøå îðäåðíèìè àáî íà ïðåä'ÿâíèêà. Íååì³ñ³éí³ ö³íí³ ïàïåðè ìîæóòü âèäàâàòèñÿ òà ³ñíóâàòè âèêëþ÷íî â äîêóìåíòàðí³é ôîðì³ ÿê ïàïåðîâ³ àáî ÿê åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè. Ïåðåë³ê ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî ìîæóòü âèäàâàòèñÿ ÿê åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè, âèçíà÷àºòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó çà ïîãîäæåííÿì ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè.»;
ïóíêò 5 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку  вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках правовідносин деривативу між власником та емітентом (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:
а) опціонний сертифікат;
б) фондовий варант;
в) кредитна нота;
г) депозитарна розписка.
Вимоги до похідних цінних паперів, а також порядок їх емісії, обліку та обігу визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»; 
8) у статті 51:
íàçâó ñòàòò³ äîïîâíèòè ñëîâàìè «òà äåðèâàòèâ³â»;
абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. Деривативи та договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на регульованому ринку, вважаються укладеними з моменту фіксації оператором ринку факту укладення договору відповідно до правил такого регульованого ринку.»;
9) доповнити Закон статтями 53 та 54 такого змісту:
«Стаття 53. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
1. Документи на переказ коштів або розпорядження щодо переказу цінних паперів чи інші передбачені законодавством документи (далі - розпорядження) не можуть бути відкликані стороною договору щодо  цінних паперів, стороною деривативу або будь-якою третьою особою з моменту, визначеного законодавством, що регулює переказ коштів або цінних паперів, внутрішніми правилами особи, що приймає та виконує відповідні розпорядження, або правилами особи, що провадить клірингову діяльність.
2. За умов, вказаних у частині третій цієї статті, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані:
1) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу;
2) визначення зобов'язань сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах  особи, що провадить клірингову діяльність, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов'язань сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу;
3) створення забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу.
3. Зазначені в частині другій цієї статті операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані, за умови, що відповідні розпорядження надані, визначення зобов'язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов'язань виникли до моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 54 цього Закону, незважаючи на:
1) порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу;
2) запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо  цінних паперів або стороні деривативу; 
3) призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу;
4) відсторонення керівництва сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
5) прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу;
6) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу.
4. У випадку якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені після моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 54 цього Закону, але протягом того самого робочого дня, коли прийняте відповідне рішення, то такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо  особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не повинна була знати про факт прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу.
5. Положення законодавства України стосовно нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу (в тому числі у випадку, коли таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу, не можуть бути застосовані до операцій, зазначених в частині другій цієї статті, лише на тій підставі, що такі операції були здійснені в день (або протягом будь-якого визначеного періоду часу до такого дня) прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 54 цього Закону. 
6. Забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу, створене за умови дотримання вимог частин другої - четвертої цієї статті, використовується іншою стороною договору щодо  цінних паперів або стороною деривативу або  особою, що провадить клірингову діяльність, відповідно до положень законодавства або відповідно до положень договору, що не суперечить законодавству.
Стаття 54. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу
1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень:
1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо  цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо  цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів  або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.»;
10) частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
«5. Óêëàäåííÿ äåðèâàòèâ³â òà åì³ñ³ÿ ïîõ³äíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, áàçîâèì àêòèâîì ÿêèõ º ³íâåñòèö³éí³ ñåðòèô³êàòè, íå äîïóñêàºòüñÿ.»;
11) äîïîâíèòè ñòàòòÿìè 121 - 124 òàêîãî çì³ñòó:
«Стаття 121. Опціонні сертифікати
1. Опціонний сертифікат – похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на придбання в його емітента (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж його емітентові (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ціною, в строк та на інших умовах (в тому числі на умовах розрахунків між сторонами в залежності від ціни базового активу без його придбання або продажу), визначених у проспекті емісії опціонних сертифікатів.
2. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
3. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ âèïóñêó òà ïðîñïåêòó åì³ñ³¿ îïö³îííèõ ñåðòèô³êàò³â óñòàíîâëþºòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
4. Обіг опціонних сертифікатів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.
Стаття 122. Фондові варанти
1. Фондовий варант - похідний цінний папір, емітентом якого є акціонерне товариство та який надає власнику право на придбання у емітента простих акцій цього емітента, у строк та за ціною, що визначені у проспекті емісії фондових варантів.
2. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
3. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ âèïóñêó òà ïðîñïåêòó åì³ñ³¿ ôîíäîâèõ âàðàíò³â óñòàíîâëþºòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
4. Обіг фондових варантів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  звіту про результати розміщення фондових варантів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску фондових варантів.
Стаття 123. Кредитні ноти
1. Кредитна нота – похідний цінний папір, який посвідчує право його власника на отримання від емітента номінальної вартості такого цінного паперу та процентів у передбачений проспектом емісії строк за умови, що у випадку настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, іншої, ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом замінюються на своп, базовим активом якого є право вимоги до такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики, кредиту або облігаціями та/або базовим показником якого є ціна такого права вимоги.
2. Своп, на який замінюються відносини між власником кредитної ноти та емітентом, може бути поставним або розрахунковим. 
3. Події, які обумовлюють виникнення відносин свопу за кредитною нотою, визначаються проспектом емісії та (або) нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Кредитні ноти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
5. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ âèïóñêó òà ïðîñïåêòó åì³ñ³¿ êðåäèòíèõ íîò óñòàíîâëþºòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
6. Обіг кредитних нот дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  звіту про результати розміщення кредитних нот та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску кредитних нот.
Ñòàòòÿ 124. Äåïîçèòàðí³ ðîçïèñêè
1. Депозитарна розписка – іменний емісійний похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на отримання від емітента депозитарної розписки виплат доходів, одержаних емітентом депозитарної розписки за певною кількістю цінних паперів іноземного емітента, розміщеними за межами України, власником яких є емітент депозитарної розписки і які є базовим активом депозитарної розписки, а також право вимагати реалізації емітентом депозитарної розписки всіх інших прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, в тому числі права на управління емітентом цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки, згідно з інструкціями власника депозитарної розписки. 
2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати цінні папери іноземного емітента, які забезпечують їх власникові однакові права. 
Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути похідні цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Емітент депозитарних розписок може здійснювати їх емісію за умови, що він є власником цінних паперів, які є базовим активом депозитарних розписок, або має безумовне право на придбання у власність таких цінних паперів у кількості, вказаній у проспекті емісії депозитарних розписок, негайно після розміщення депозитарних розписок. Емітент депозитарних розписок зобов’язаний здійснити обтяження цінних паперів у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Порядок емісії, обігу та/або дострокового припинення обігу (погашення) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Емітент депозитарної розписки не має права відчужувати базовий актив депозитарної розписки або розпоряджатись ним протягом строку обігу депозитарної розписки. Такі обмеження скасовуються після завершення строку обігу депозитарної розписки та її погашення емітентом депозитарної розписки.
6. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний забезпечувати власнику депозитарної розписки реалізацію всіх прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, шляхом здійснення емітентом своїх прав за такими цінними паперами згідно з розпорядженням власника депозитарної розписки. 
7. На строк обігу депозитарної розписки всі доходи за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, належать власнику депозитарної розписки, якщо інше не передбачено проспектом емісії депозитарних розписок. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний перераховувати такі доходи власнику депозитарної розписки протягом строку, встановленого проспектом емісії депозитарних розписок.
8. Депозитарні розписки можуть існувати виключно у бездокументарній формі.
9. Строк обігу депозитарної розписки не може перевищувати строку обігу цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки.
10. Обіг депозитарних розписок дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  звіту про результати розміщення депозитарних розписок та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску депозитарних розписок.»;
12) у статті 15:
у назві слово «, похідні» виключити;
у частині першій слово «похідних,» виключити;
13) доповнити розділом ІІ1 такого змісту:
«Розділ II1
Деривативи
Стаття 152. Поняття деривативу
1. Дериватив - договір, який передбачає одне або декілька таких зобов'язань:
1) обов'язок однієї або кожної із сторін одноразово або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред'явлення вимоги іншою стороною) в залежності від значення базового показника;
2) обов'язок однієї із сторін на умовах, визначених при укладенні договору, у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти інший дериватив;
3) обов'язок однієї сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов'язок іншої сторони прийняти та оплатити такий базовий актив.
2. Договір, який відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з критеріїв, передбачених у пунктах 1, 2 або 3 частини другої цієї статті:
1) такий договір є договором купівлі-продажу (в тому числі поставки), в якому не міститься вказівки на те, що він є деривативом, який не відноситься до деривативів згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та який відповідає критеріям а) і б) цього пункту:
а) виконання зобов'язань за таким договором передбачається виключно шляхом відчуження (прийняття) базового активу та такий договір не передбачає можливості виконання зобов'язання шляхом здійснення однією із сторін платежів на користь іншої сторони в залежності від ціни базового активу на момент виконання;
б) такий договір не передбачає можливості припинення зобов'язань шляхом укладення іншого договору на аналогічних умовах щодо кількості базового активу та строків його відчуження (при цьому ціна за таким договором може відрізнятись від ціни за первісним договором), за яким сторона, що виступала у якості продавця за первісним договором, виступає у якості покупця, а сторона, що виступала у якості покупця за первісним договором, виступає у якості продавця; 
2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування; 
3) обов'язок сторони щодо сплати суми коштів, розмір якої змінюється в залежності від значення базового показника, виникає внаслідок порушення такою стороною свого зобов'язання за таким договором (неустойкою, відшкодуванням шкоди тощо), та без врахування такого обов'язку договір не відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті.
3. Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може встановлюватися мінімальний строк між укладенням деривативу та відчуженням базового активу та (або) остаточними розрахунками за деривативом.
4. Цивільно-правові відносини, які виникають у зв'язку з укладанням і виконанням деривативів та правочинів щодо них, не є страхуванням та не відносяться до азартних ігор.
Стаття 153. Базовий актив та базовий показник
1. Базовий актив деривативу (далі - базовий актив) - це продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, грошове право вимоги, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
У випадку, коли базовим активом деривативу є інший дериватив, під відчуженням (продажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення деривативу, який є базовим активом.
Якщо умовами деривативу передбачається відчуження базового активу (незалежно від наявності умови щодо заміни відчуження грошовими розрахунками між сторонами), який є обмежено оборотоздатним об'єктом цивільних прав, сторонами такого деривативу можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.
2. Базовий показник деривативу (далі - базовий показник) - ціна базового активу (в тому числі курс відповідної валюти), ціна послуги, процентна ставка, індекс (в тому числі біржовий індекс), настання події, розмір фактичного виконання за грошовим правом вимоги, показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Дериватив повинен  передбачати щонайменше один базовий актив або базовий показник. Один дериватив може визначати декілька базових активів та (або) базових показників.
Стаття 154. Види деривативів
1. Деривативами є:
1) опціон;
2) своп;
3) ф'ючерс;
4) форвард;
5) інші договори, які відповідають вимогам статті 152 цього Закону.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати інші види деривативів.
2. Опціон - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, і за яким одна сторона зобов'язується у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон "кол") або купити базовий актив у іншої сторони (опціон "пут") за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Опціон також може передбачати обов'язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів за набуте право скористатися опціоном (премію опціону). Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
3. Своп - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов'язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі, суми яких визначаються на підставі значень різних базових показників або різних видів або значень одного базового показника, на умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Виконання зобов'язань за свопом може супроводжуватися відчуженням базового активу або обміном базовими активами, з яким(и) пов'язані базові показники, на підставі яких здійснюється визначення розміру платежів сторін.
4. Ф'ючерс - дериватив, який укладається на регульованому ринку, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
5. Форвард - дериватив, який укладається поза регульованим ринком, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
6. За наявністю зобов'язання щодо відчуження базового активу деривативи є поставними та розрахунковими. 
Поставний дериватив - дериватив, який передбачає відчуження базового активу однією або кожною із сторін.
Розрахунковий дериватив - дериватив, який передбачає здійснення розрахунків між сторонами в залежності від значення базового показника (в тому числі, із можливістю заміни таких розрахунків між сторонами відчуженням базового активу однією або кожною із сторін).
Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов'язання щодо відчуження базового активу за поставним деривативом, на момент укладення такого деривативу не вимагається, якщо інше не передбачено умовами деривативу.
7. За типом базового активу та (або) базового показника деривативи поділяються на такі види:
1) деривативи грошового ринку - деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали або інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) або інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України;
2) товарні деривативи - деривативи, базовим активом яких є продукція, або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги або товарний індекс (ціна на декілька видів продукції);
3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери або індекс оператора регульованого ринку;
4) інші деривативи - деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативи, які поєднують ознаки декількох видів деривативів, вказаних у цій частині, та деривативи, які не можуть бути віднесені до інших видів деривативів, вказаних у цій частині.
Стаття 155. Регульований ринок деривативів
1. Деривативи укладаються як на регульованому ринку, так і поза ним.
Регульований ринок деривативів – регульований ринок, оператор якого на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує проведення регулярних торгів деривативами.
2. Укладення деривативів на регульованому ринку здійснюється згідно із специфікаціями. 
Специфікації деривативів розробляються оператором для кожного з деривативів, які укладаються на відповідному регульованому ринку деривативів, та реєструються:
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо поставних деривативів грошового ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо поставних товарних деривативів;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо інших поставних та розрахункових деривативів.
3. Оператор ринку повинен забезпечити, щоб усі операції з деривативами, які здійснюються на відповідному регульованому ринку, підлягали клірингу через Центрального контрагента.
З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за відповідними категоріями деривативів, укладених поза регульованим ринком, крім деривативів грошового ринку.  Щодо деривативів грошового ринку - випадки обов’язковості проведення клірингу центральним контрагентом за деривативами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.  
4. Деривативи, які укладаються поза регульованим ринком деривативів, можуть укладатися на підставі договору, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів між його сторонами (генеральна угода), або іншим чином.
5. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність може бути передбачена можливість неттінгу. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.
Правочин, на підставі якого або у зв’язку з яким виникає застава або інше обтяження, пов’язане з деривативом, може передбачати випадки набуття заставодержателем (обтяжувачем) права звернення стягнення на предмет застави (обтяження), погоджені сторонами.
6. Сторона деривативу, укладеного поза регульованим ринком, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дати укладання такого деривативу подати інформацію про його укладання до торгового репозиторію, якщо інше не сказано в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Подання інформації однією зі сторін деривативу звільняє іншу сторону деривативу від обов’язку подати таку інформацію до торгового репозиторію.
Випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім деривативів грошового ринку). Щодо деривативів грошового ринку – випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
Торговий репозиторій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує доступ органів державної влади до накопиченої ним інформації з метою виконання їх повноважень.»;
14) у назві розділу ІІІ слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
15) у статті 16:
абзац перший частини першої після слів «цінними паперами,» доповнити словами «укладення деривативів і правочинів на інших регульованих ринках,»;
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової та депозитарної діяльності;»;
абзац четвертий частини першої виключити;
у абзаці другому частини другої слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами»;у абзаці п’ятому частини другої слова «фондового ринку» замінити словами «регульованих ринках»;
частину третю після слів «отримання ліцензії» доповнити словами «на професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках»;
у частині четвертій слова «фондових бірж та депозитаріїв» замінити словами «операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів» та слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу», а слова «що об’єднує» виключити;
у тексті статті слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках» у відповідному відмінку;
16) статтю 17 викласти в такій редакції:
«Ñòàòòÿ 17. Ä³ÿëüí³ñòü ç òîðã³âë³ ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè 
1. Ä³ÿëüí³ñòü ç òîðã³âë³ ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè ïðîâàäèòüñÿ ³íâåñòèö³éíèìè ô³ðìàìè, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ó ôîðì³ ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà òà äëÿ ÿêèõ îïåðàö³¿ ç ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè º âèêëþ÷íèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì çàêîíîì. 
Ä³ÿëüí³ñòü ç òîðã³âë³ ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè âêëþ÷àº: 
ñóááðîêåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;
áðîêåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; 
äèëåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; 
ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëåì ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â;
³íâåñòèö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ;
àíäåððàéòèíã ç ãàðàíò³ºþ ïðîäàæó;
àíäåððàéòèíã áåç ãàðàíò³¿ ïðîäàæó.
Ðîçì³ð ïî÷àòêîâîãî êàï³òàëó ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè, ÿêà ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç òîðã³âë³ ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè, ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ùîäî éîãî ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó òà ïîðÿäêó éîãî ðîçðàõóíêó, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
Ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ÷àñòêà ³íøî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 10 â³äñîòê³â. 
2. Ñóááðîêåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç ïðèéíÿòòÿ â³ä êë³ºíò³â ³íñòðóêö³é ùîäî óêëàäåííÿ äåðèâàòèâ³â, ïðàâî÷èí³â ùîäî íèõ òà/àáî äîãîâîð³â ùîäî êóï³âë³ àáî ïðîäàæó ³íøèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â çà ðàõóíîê êë³ºíò³â òà íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóêö³é äëÿ âèêîíàííÿ ³íø³é ³íâåñòèö³éí³é ô³ðì³, ÿêà çä³éñíþº áðîêåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. 
3. Брокерська діяльність – діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативів, правочинів щодо них та/або договорів щодо купівлі або продажу інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів, діючи при цьому від імені клієнтів або від власного імені.
Íà ãðîøîâ³ êîøòè, ö³íí³ ïàïåðè òà ìàéíîâ³ ïðàâà çà äåðèâàòèâàìè, ùî ïåðåäàþòüñÿ êë³ºíòàìè ³íâåñòèö³éíèì ô³ðìàì àáî çíàõîäÿòüñÿ ó íèõ çã³äíî ç äîãîâîðàìè íà çä³éñíåííÿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çâåðòàºòüñÿ ñòÿãíåííÿ çà çîáîâ'ÿçàííÿìè ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè.
4. Äèëåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â â³ä ñâîãî ³ìåí³ òà çà ñâ³é ðàõóíîê. 
5. Ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëåì ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â – ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëÿìè ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç îäíîãî àáî á³ëüøå ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, â ³íòåðåñàõ êë³ºíò³â.
Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами. 
Сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Істотні умови договору про управління портфелем фінансових інструментів встановлюються законом та за домовленістю сторін. 
Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатись інвестиційною фірмою з компанією з управління активами. 
Інвестиційна фірма здійснює управління портфелем фінансових інструментів відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
6. ²íâåñòèö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ – ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç íàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ðåêîìåíäàö³é êë³ºíòó íà éîãî âèìîãó àáî ç ³í³ö³àòèâè ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ùîäî ïðàâî÷èí³â ç ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè.
7. Àíäåððàéòèíã ç ãàðàíò³ºþ ïðîäàæó - ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â òà/àáî çä³éñíåííÿ ä³é ÷è íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ'ÿçàíèõ ç òàêèì â³ä÷óæåííÿì, ó ïðîöåñ³ åì³ñ³¿ ö³ííèõ ïàïåð³â çà äîðó÷åííÿì, â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê åì³òåíòà íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó ç åì³òåíòîì, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîâíèé ÷è ÷àñòêîâèé âèêóï ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ö³ííèõ ïàïåð³â, ÿê³ íå áóëè â³ä÷óæåí³ ³íâåñòîðàì, çà ô³êñîâàíîþ àáî ïîðîãîâîþ ö³íîþ. 
8. Àíäåððàéòèíã áåç ãàðàíò³¿ ïðîäàæó - ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ç óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â òà/àáî çä³éñíåííÿ ä³é ÷è íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ'ÿçàíèõ ç òàêèì â³ä÷óæåííÿì, ó ïðîöåñ³ åì³ñ³¿ ö³ííèõ ïàïåð³â çà äîðó÷åííÿì, â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê åì³òåíòà íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó ç åì³òåíòîì, ÿêèé íå ïåðåäáà÷àº âèêóï ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ö³ííèõ ïàïåð³â, ÿê³ íå áóëè â³ä÷óæåí³ ³íâåñòîðàì.»;
17) доповнити статтями 171-173 такого змісту:
«Стаття 171. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
1. Договір доручення, договір комісії або договір про управління портфелем фінансових інструментів укладається з інвестиційною фірмою в письмовій формі. Права та обов'язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення договорів щодо фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед її клієнтом, порядок і умови виплати інвестиційній фірмі винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними. 
2. Інвестиційна фірма веде облік цінних паперів, майнових прав за деривативами та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, майнових прав за деривативами, грошових коштів та майна, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, майнові права за деривативами та цінні папери клієнтів, що передаються інвестиційним фірмам в управління, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми, що не пов'язані із здійсненням нею функцій управителя. 
Для провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів грошові кошти клієнта (клієнтів) у разі, якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок інвестиційної фірми у банку окремо від власних коштів інвестиційної фірми та відповідно до умов договору (договорів) про управління портфелем фінансових інструментів і грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти. Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів. 
3. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління портфелем фінансових інструментами інструментів. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватись обмеження та порядок використання інвестиційною фірмою грошових коштів клієнтів, отриманих нею  відповідно до договорів про управління портфелем фінансових інструментів. 
Договором про управління портфелем фінансових інструментів може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого інвестиційною фірмою від використання грошових коштів клієнта.
4. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків: 
розміщення емітентом власних цінних паперів; 
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
розміщення казначейських зобов'язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів;
вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації;
укладання банком зі своїм клієнтом деривативів грошового ринку поза регульованим ринком деривативів;
укладення між кваліфікованими інвесторами, вказаними у частини першої статті 21 цього Закону, деривативів або договорів щодо  цінних паперів поза регульованим ринком. 
5. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, є нікчемними.
Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. 
6. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 172. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
1. Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління портфелем фінансових інструментів на найвигідніших для клієнта умовах (в тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). При цьому, якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватись з дотриманням таких умов та/або вказівок.
Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі укладення інвестиційною фірмою договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.
2. Інвестиційна фірма повинна розробити та затвердити внутрішні правила виконання доручень клієнтів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Перед укладенням договору з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, окрім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомляти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, які стосуються прав та інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор (крім кваліфікованих інвесторів – фізичних осіб), якщо такий кваліфікований інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення цього абзацу застосовувались до такого кваліфікованого інвестора.
3. ²íôîðìàö³ÿ (â òîìó ÷èñë³ ðåêëàìà), ÿêà íàäàºòüñÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ êë³ºíòàì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòàì), ìàº áóòè ïðàâäèâîþ, òàêîþ, ùî íå ââîäèòü â îìàíó òà º çðîçóì³ëîþ äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà). 
²íâåñòèö³éíà ô³ðìà ìàº ñâîº÷àñíî íàäàòè êë³ºíòó (ïîòåíö³éíîìó êë³ºíòó) íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ  ïðî ³íâåñòèö³éíó ô³ðìó òà ¿¿ ïîñëóãè, ïðîïîíîâàí³ ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè òà ³íâåñòèö³éí³ ñòðàòåã³¿, óìîâè âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, âèòðàòè íà ¿õ âèêîíàííÿ, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ ïîâ’ÿçàí³ âèòðàòè. 
Çîêðåìà, òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìàº ì³ñòèòè íàñòóïíå:
1) ³íôîðìàö³þ ïðî ³íâåñòèö³éíó ô³ðìó òà ïîñëóãè, ÿê³ âîíà íàäàº. Ïðè öüîìó, ó ðàç³ íàäàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåêîìåíäàö³é ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çàçäàëåã³äü, àëå íå ï³çí³øå íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³¿, ³íôîðìóº ïðî òàêå:
à) ÷è áàçóºòüñÿ ðåêîìåíäàö³ÿ, ùî íàäàºòüñÿ, íà íåçàëåæíîìó ïîãëÿä³ ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè;
á) ïåðåë³ê âèä³â ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, íà àíàë³ç³ ÿêèõ áàçóºòüñÿ ðåêîìåíäàö³ÿ, ùî íàäàºòüñÿ, à òàêîæ (çà íàÿâíîñò³) ïðî îáìåæåííÿ êîëà ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, íà àíàë³ç³ ÿêèõ áàçóºòüñÿ ðåêîìåíäàö³ÿ, òèìè, ÿê³ âèïóñêàþòüñÿ òà/àáî ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ óêëàäåííÿ ïîâ’ÿçàíîþ îñîáîþ ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè àáî ³íøîþ îñîáîþ, þðèäè÷í³ (â òîìó ÷èñë³ äîãîâ³ðí³) àáî åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ç ÿêîþ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà çäàòí³ñòü ôîðìóâàííÿ íåçàëåæíîãî ïîãëÿäó äëÿ ö³ëåé àíàë³çó òà íàäàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ðåêîìåíäàö³¿;
â) ÷è áóäå ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà íàäàâàòè êë³ºíòó ïåð³îäè÷íèé àíàë³ç ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, â³äíîñíî ÿêèõ áóëî íàäàíî ðåêîìåíäàö³þ;    
2) ³íôîðìàö³þ ïðî ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò (éîãî ïðèðîäó, ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè åì³òåíòà ³ âëàñíèêà â³äïîâ³äíîãî ö³ííîãî ïàïåðó àáî ñòîð³í â³äïîâ³äíîãî äåðèâàòèâó òîùî), ïðèäáàííÿ àáî óêëàäåííÿ ÿêîãî ïðîïîíóºòüñÿ êë³ºíòó (ïîòåíö³éíîìó êë³ºíòó), çàïðîïîíîâàíó ³íâåñòèö³éíó ñòðàòåã³þ, äåòàëüíèé îïèñ êîíêðåòíèõ ðèçèê³â, ÿê³ íåñå êë³ºíò (ïîòåíö³éíèé êë³ºíò), ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òàêèì ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì, åì³òåíòîì (ó âèïàäêó ö³ííîãî ïàïåðó) àáî ³íøîþ ñòîðîíîþ (ó âèïàäêó äåðèâàòèâó), ä³ÿëüí³ñòþ åì³òåíòà àáî òàêî¿ ³íøî¿ ñòîðîíè, ÿêà ìîæå âïëèíóòè íà âàðò³ñòü â³äïîâ³äíîãî ö³ííîãî ïàïåðó àáî ìàéíîâèõ ïðàâ çà â³äïîâ³äíèì äåðèâàòèâîì, ðèíêîì, íà ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ îá³ã â³äïîâ³äíîãî ö³ííîãî ïàïåðó àáî óêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé äåðèâàòèâ, òà ³íøó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå áóòè âàæëèâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ³íâåñòóâàííÿ ó ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò;
3) ñóìó êîì³ñ³é, âèíàãîðîä òà ³íøèõ ïëàòåæ³â, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî âàðò³ñòü îñíîâíèõ òà äîäàòêîâèõ ïîñëóã  ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè, â òîìó ÷èñë³ âàðò³ñòü ðåêîìåíäàö³é, âàðò³ñòü ïîñëóã òðåò³õ îñ³á, ÿê³ ìàþòü áóòè ñïëà÷åí³ êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) ó çâ’ÿçêó ³ç óêëàäåííÿì äîãîâîðó ùîäî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà, à òàêîæ ñïîñ³á ¿õ îïëàòè;
4) ì³ñöå òà ñïîñ³á âèêîíàííÿ çàìîâëåíü êë³ºíòà.
Ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè âèêëàäåíå â ïèñüìîâ³é ôîðì³, ï³äïèñàíå êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) òà ì³ñòèòè âèêëþ÷íî ³íôîðìàö³þ, çàçíà÷åíó â ö³é ÷àñòèí³. 
4. Ïåðåä óêëàäåííÿì ç êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) àáî â³ä ³ìåí³ êë³ºíòà äîãîâîðó ùîäî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà îòðèìàòè âñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî çíàíü òà äîñâ³äó êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà) ñòîñîâíî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà, ô³íàíñîâîãî ñòàíó êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà) òà ìåòè óêëàäåííÿ äîãîâîðó ùîäî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà ç ìåòîþ íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é êë³ºíòó (ïîòåíö³éíîìó êë³ºíòó) ùîäî ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ º ïðèäàòíèìè äëÿ òàêîãî êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà). 
ßêùî íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà ââàæàº, ùî â³äïîâ³äíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò íå º ïðèäàòíèì äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà), ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè êë³ºíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå. Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè âèêëàäåíå â ïèñüìîâ³é ôîðì³, ï³äïèñàíå êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) òà íå ì³ñòèòè ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, êð³ì ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, ùî â³äïîâ³äíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò íå º ïðèäàòíèì äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà), òà îá´ðóíòóâàííÿ âèñíîâêó ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè ùîäî íåïðèäàòíîñò³ ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà). 
ßêùî êë³ºíò (ïîòåíö³éíèé êë³ºíò) â³äìîâëÿºòüñÿ íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïðèäàòíîñò³ ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ òàêîãî êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà) àáî êîëè ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì), º íåäîñòàòíüîþ äëÿ òàêîãî âèçíà÷åííÿ, ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè êë³ºíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â³äìîâà ó íàäàíí³ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî íàäàííÿ íåäîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ óíåìîæëèâëþº âèçíà÷åííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ïðèäàòí³ñòü ïåâíîãî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ òàêîãî êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà). Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè íàäàíå ï³ñëÿ â³äìîâè êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà) ó íàäàíí³ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ìàº áóòè âèêëàäåíå â ïèñüìîâ³é ôîðì³, ï³äïèñàíå êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì) òà íå ì³ñòèòè ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, êð³ì ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, ùî â³äìîâà ó íàäàíí³ ³íôîðìàö³¿ àáî íàäàííÿ íåäîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ óíåìîæëèâëþº âèçíà÷åííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ïðèäàòí³ñòü ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ òàêîãî êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà), ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿, ÿêà äëÿ öüîãî äîäàòêîâî âèìàãàºòüñÿ. 
ßêùî íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà ââàæàº, ùî â³äïîâ³äíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò º ïðèäàòíèì äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà), ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè êë³ºíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ÷è áóäå ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà ïåð³îäè÷íî àíàë³çóâàòè ïðèäàòí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ êë³ºíòà, òà ïîâ³äîìèòü êë³ºíòà ïðî òå, ùî âêàçàíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò ñòàâ íåïðèäàòíèì äëÿ îñòàííüîãî. Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè âèêëàäåíå â ïèñüìîâ³é ôîðì³, ï³äïèñàíå êë³ºíòîì òà íå ì³ñòèòè ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, êð³ì âêàç³âêè íà òå, ùî ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çä³éñíþâàòèìå (àáî íå çä³éñíþâàòèìå) ïåð³îäè÷íèé àíàë³ç ïðèäàòíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ êë³ºíòà, à òàêîæ ó âèïàäêó çä³éñíåííÿ òàêîãî àíàë³çó – éîãî ïåð³îäè÷í³ñòü òà îáîâ’ÿçîê ïîâ³äîìëÿòè (âêàçàâøè ñïîñ³á íàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ) êë³ºíòà ïðî òå, ùî âêàçàíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò ñòàâ íåïðèäàòíèì äëÿ îñòàííüîãî.
5. Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ö³º¿ ñòàòò³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ ó âèïàäêó íàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ïîñëóã âèêëþ÷íî ç âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êë³ºíò³â (áåç íàäàííÿ, çîêðåìà, ïîñëóã ç ³íâåñòèö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ àáî ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëåì ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â) ùîäî ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â çà óìîâè âèêîíàííÿ âñ³õ íàñòóïíèõ óìîâ:
1) òàê³ ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ñòîñîâíî àêö³é, îáë³ãàö³é, êàçíà÷åéñüêèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè, ÿê³ äîïóùåí³ äî òîðã³âë³ íà ðåãóëüîâàíîìó ðèíêó, ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â, îùàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ñåðòèô³êàò³â; 
2) ïîñëóãè íàäàþòüñÿ çà ³í³ö³àòèâîþ êë³ºíò³â (ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â); 
3) ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà ïîâ³äîìèëà êë³ºíò³â (ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â) ïðî òå, ùî ïðè íàäàíí³ òàêèõ ïîñëóã ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà íå çîáîâ’ÿçàíà îö³íþâàòè ïðèäàòí³ñòü ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ êë³ºíòà (ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà) òà ùî êë³ºíò (ïîòåíö³éíèé êë³ºíò) íå ìàòèìå ïðàâ, ùî íàäàþòüñÿ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ïðè öüîìó, òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè âèêëàäåíå â ïèñüìîâ³é ôîðì³ òà ï³äïèñàíå êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì).
6. Ïåðåä ïåðøèì óêëàäåííÿì ç êë³ºíòîì (ïîòåíö³éíèì êë³ºíòîì), ÿêèé º êâàë³ô³êîâàíèì ³íâåñòîðîì, àáî â³ä ³ìåí³ òàêîãî êë³ºíòà äîãîâîðó ùîäî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè êë³ºíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî:
1) êë³ºíò ìàº ñòàòóñ êâàë³ô³êîâàíîãî ³íâåñòîðà;
2) ïðàâîâ³äíîñèíè ì³æ êë³ºíòîì òà ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì òàêîãî ñòàòóñó; 
3) êë³ºíò ìîæå ïîäàòè ³íâåñòèö³éí³é ô³ðì³ çàÿâó (ñòîñîâíî âñ³õ àáî ïåâíèõ äîãîâîð³â, ùî óêëàäàþòüñÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ç òàêèì êë³ºíòîì àáî â³ä éîãî ³ìåí³) ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïðî òå, ùî êë³ºíò áàæàº, ùîá äî íüîãî çàñòîñîâóâàëèñü ïîëîæåííÿ ÷àñòèí äðóãî¿-÷åòâåðòî¿ ö³º¿ ñòàòò³.
Âèìîãè ö³º¿ ñòàòò³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè êë³ºíòîì ³íâåñòèö³éíî¿ ô³ðìè º êâàë³ô³êîâàíèé ³íâåñòîð, ÿêùî òàêèé ³íâåñòîð íå ïîäàâ ³íâåñòèö³éí³é ô³ðì³ çàÿâó (ñòîñîâíî âñ³õ àáî ïåâíèõ äîãîâîð³â, ùî óêëàäàþòüñÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ç òàêèì ³íâåñòîðîì àáî â³ä éîãî ³ìåí³) ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïðî òå, ùî â³í áàæàº, ùîá ïîëîæåííÿ ÷àñòèí äðóãî¿-÷åòâåðòî¿ ö³º¿ ñòàòò³ çàñòîñîâóâàëèñü äî òàêîãî ³íâåñòîðà.
7. Ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèíàõ äðóã³é-÷åòâåðò³é ö³º¿ ñòàòò³, ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ùîäî ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ç êë³ºíòîì, â³ä éîãî ³ìåí³ àáî çà éîãî äîðó÷åííÿì ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà çîáîâ’ÿçàíà íà âèìîãó êë³ºíòà:
1) ó âèïàäêó, ÿêùî ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì º ö³íí³ ïàïåðè, ïðèäáàòè çà âëàñíèé ðàõóíîê ó êë³ºíòà òàê³ ö³íí³ ïàïåðè çà ö³íîþ, çà ÿêîþ ö³íí³ ïàïåðè ïðèäáàí³ êë³ºíòîì, òà â³äøêîäóâàòè âñ³ âèòðàòè, ïîíåñåí³ êë³ºíòîì ó çâ’ÿçêó ³ç óêëàäåííÿì äîãîâîðó ùîäî òàêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â;
2) ó âèïàäêó, ÿêùî ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì º äåðèâàòèâ, â³äøêîäóâàòè êë³ºíòó âñ³ çáèòêè òà âèòðàòè, ïîíåñåí³ êë³ºíòîì ó çâ’ÿçêó ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì äåðèâàòèâó àáî ïðàâî÷èí³â ùîäî íüîãî. 
Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ñïîðó ùîäî äîòðèìàííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ô³ðìîþ îáîâ’ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèíàõ äðóã³é-÷åòâåðò³é ö³º¿ ñòàòò³, îáîâ’ÿçîê äîâåäåííÿ äîòðèìàííÿ öèõ îáîâ’ÿçê³â ïîêëàäàºòüñÿ íà ³íâåñòèö³éíó ô³ðìó.
8. Клієнт може звернутись з позовом до суду з вимогами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.
Стаття 173. Розкриття інформації інвестиційними фірмами
1. Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про  ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза регульованим ринком нею або за її участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
кількість цінних паперів за кожним правочином;
ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
Порядок та строки подання інвестиційною фірмою зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
18) статтю 191 викласти в такій редакції:
«Стаття 191. Клірингова діяльність
1. Клірингова діяльність включає:
- клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
- клірингову діяльність центрального контрагента.
2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є клірингові установи, оператори ринку та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити  клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
Клірингову діяльність центрального контрагента може провадити виключна юридична особа передбачена статтею 196 цього Закону.
Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.
3. Розмір початкового капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу осіб, які провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження їх діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
19) у статті 192:
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань.»;
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань укласти договір про надання клірингових послуг із щонайменше одним оператором ринку.
Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань або діяльності центрального контрагента укласти:
1) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;
2) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом.
Вимоги до зазначених у цій частині договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До моменту укладення зазначених договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність.»;
20) у статті 193:
назву викласти в такій редакції: «Стаття 193.  Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань – здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках.
Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
Особи, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі банківської ліцензії.
Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.»;
частину другу виключити; 
частину третю після слів «клірингової діяльності» доповнити словами «з визначення зобов’язань», а після слів  «клірингова установа,» доповнити словами «оператори ринку»;
21) у статті 194:
у частині першій:
у пункті 5 слова « за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів» замінити словами « за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках»;
пункти 7 - 9 частини першої викласти в такій редакції:
«7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);
8) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів  Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;
частину другу виключити;
22) у статті 196:
частину першу та другу викласти в такій редакції:
 «1. Клірингова діяльність центрального контрагента – діяльність юридичної особи, створеної у формі акціонерного товариства (далі – Центральний контрагент), яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.
Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуванням вимог статей 192-195 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває поточний грошовий рахунок в Національному банку України.
Для здійснення клірингової діяльності центрального контрагента Центральний контрагент може отримати банківську ліцензію.
Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, контрактів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.
2. Вимоги до достатності власних коштів Центрального контрагента встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного деривативу, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 155 цього Закону, є виключною компетенцією Центрального контрагента, та не може здійснюватись будь-якою іншою особою.»; 
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови допуску іноземних юридичних осіб до провадження клірингової діяльності центрального контрагента.»;
23) у частині першій статті 197 слова «клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках» замінити словами «осіб, які провадять клірингову діяльність,»;
24) статті  20 та 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках 
1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках – діяльність, що здійснюється оператором ринку, який створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та для якого така діяльність є виключним видом діяльності. 
Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках включає:
організацію торгівлі цінними паперами (регульований ринок цінних паперів);
організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);
організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок);
організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів).
Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватись виключно оператором ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Ðîçì³ð ïî÷àòêîâîãî  êàï³òàëó îïåðàòîðà ðèíêó, ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ùîäî éîãî ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó òà ïîðÿäêó éîãî ðîçðàõóíêó, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
3. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або укладення деривативів шляхом проведення регулярних торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
У торгах на регульованому ринку мають право брати участь інвестиційні фірми та інші особи відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та правил функціонування регульованого ринку (учасники регульованого ринку). 
Торгівля на регульованому ринку активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, здійснюється за правилами функціонування такого регульованого ринку, які затверджуються в порядку, встановленому оператором такого ринку, та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Правила регульованого ринку розробляються оператором для кожного з регульованих ринків, та реєструються:
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо регульованого грошового ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо регульованого товарного ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо інших регульованих ринків.
4. Ñëîâà "îïåðàòîð ðèíêó", «ðåãóëüîâàíèé ðèíîê» òà ïîõ³äí³ â³ä íèõ äîçâîëÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿é íàçâ³ ëèøå þðèäè÷íèì îñîáàì, ÿê³ ñòâîðåí³ òà ôóíêö³îíóþòü â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

Стаття 21. Утворення регульованого ринку
1. Регульований ринок утворюється оператором ринку.
2. Юридична особа набуває статусу оператора ринку з моменту отримання ліцензії на діяльність з організації торгівлі хоча б на одному з регульованих  ринків.
Регульований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого регульованого ринку.
3. Функціонування регульованого ринку зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у  випадках, передбачених у встановленому нею  порядку.»; 
25) статтю 22 виключити;
26) у статті 23:
абзаци другий - четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«перелік інвестиційних фірм та інших осіб, допущених до укладення договорів щодо стандартизованих активів на кожному регульованому ринку, ліцензію на організацію діяльності якого отримав такий оператор ринку;
 перелік активів, які пройшли процедуру допуску до торгів на кожному регульованому ринку;
обсяг торгівлі активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, (кількість  таких активів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами), іншу інформацію відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кожного виду регульованого ринку.»;
у частині другій слова «фондовими біржами» замінити словами «операторами ринку»;
у частині третій слова  «ринок цінних паперів» замінити словами «ринки капіталу», слова «на ній»  замінити словами «на регульованому ринку», а слова «фондовою біржею» замінити словами «оператором ринку»;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту;
«4. Оператор регульованого ринку деривативів зобов'язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі  укладені на ньому  деривативи:
вид деривативу;
наявність зобов’язання щодо відчуження базового активу;
тип і характеристика базового активу або базового показника;
ціна правочину;
кількість укладених деривативів;
дата  укладання деривативу;
строк деривативу;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони деривативу.
Порядок та строки подання оператором регульованого ринку деривативів зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Оператор ринку зобов'язаний безоплатно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого допущені до регулярних торгів на регульованому ринку, на його вимогу довідку про ціну цінних паперів такого товариства за результатами регулярних торгів на регульованому ринку та іншу інформацію, передбачену законом.»;
27) статті 24 та 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
1. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, шляхом проведення регулярних торгів на відповідному регульованому ринку і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До моменту укладення зазначеного договору оператор ринку не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
1. Правила функціонування регульованого ринку складаються з порядку: 
допуску  учасників регульованих ринків до регулярних торгів; 
організації та проведення регулярних торгів; 
лістингу та делістингу цінних паперів (для регульованого ринку цінних паперів);
допуску активів до торгів;
котирування активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, оприлюднення їх ціни; 
розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюднення; 
розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку; 
здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функціонування регульованого ринку; 
накладення санкцій за порушення правил функціонування регульованого ринку; 
взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, крім випадків, коли оператор ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними специфікаціями.
2. Порядок реєстрації правил функціонування регульованого ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
28) частину другу статті 26 виключити;
29) у статті 27:
у частині першій слова «необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку,» виключити;
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Перелік істотних умов договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, встановлюється законами України. Вимоги до таких договорів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
у абзаці другому частини другої слова «щодо цінних паперів» замінити словами «про ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
у абзаці першому частини четвертої слова «фондових бірж та депозитаріїв» замінити словами «операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів»;
у абзац другому частини четвертої слова «фондової біржі та депозитарію» замінити словами «оператора ринку та Центрального депозитарію цінних паперів»;
у абзаці п’ятому частини четвертої слова «провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами» замінити словами «здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу»;
30) доповнити статтею 361 такого змісту:
«Стаття 361. Особливості виконання деривативів
1. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо відчуження базового активу здійснити таке відчуження неможливо, обов’язок щодо відчуження базового активу замінюється грошовими розрахунками між сторонами, виходячи з ціни відповідного базового активу (базового показника), якщо інше не передбачене законодавством або договором.
2. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо платежу за деривативом базовий показник деривативу неможливо встановити, для цілей розрахунків сторін використовується останнє відоме значення відповідного базового показника, якщо інше не передбачене законодавством або договором.»;
31) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
«1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента  або сторону деривативу або про фінансові інструменти, що перебувають в обігу на регульованому ринку, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість  відповідних  фінансових інструментів.»;
32) у статті 45:
у абзаці другому частини першої слова «, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)» замінити словами «щодо фінансових інструментів»;
у абзаці четвертому частини першої слова «придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)» замінити словами «фінансових інструментів»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Оператор ринку повинен повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з фінансовими інструментами, які здійснюються на регульованому ринку, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.»;
33) статтю 46 викласти в такій редакції:
«Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
1. Реклама фінансових інструментів регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».».
34) у статтях 48 та 49 слова «фондовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у відповідному відмінку;
35) у тексті Закону слова «ринок цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у відповідному відмінку крім випадку їх використання в частині першій статті 20 та частині другій статті 31 цього Закону;
36) у тексті Закону слова «фондовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки» у відповідному відмінку, крім випадку їх використання в частинах першій та другій статті 2, статті 19, пунктах 7 та 8 статті 194 у словосполученні «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках;
37) у тексті Закону слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку;
29. У пункті 13 частини 1 статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст. 464) слова «біржових угод» замінити словами «угод на регульованих ринках»;
30. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384):
1) у статті 8:
у пункті 1 та пункті 3 частини другої слова «фондових бірж» в усіх відмінках замінити словами «регульованих ринках цінних паперів» у відповідному відмінку;
абзац перший пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
«2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на регульованих ринках цінних паперів, - як середня ціна за результатами регулярних торгів  таких цінних паперів на відповідному регульованому ринку цінних паперів, розрахований оператором такого регульованого ринку за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.»;
у абзаці другому пункту 2 частини другої слова «фондових біржах та їхній середній біржовий курс» замінити словами «регульованих ринках цінних паперів та їхня середня  ціна за результатами регулярних торгів», а слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках»;
2) у статті 24:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на регульованому ринку цінних паперів. 
Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до регулярних торгів та залишатися хоча б на одному регульованому ринку цінних паперів в Україні.
Акції публічного акціонерного товариства не можуть бути допущені до регулярних торгів більше ніж одного регульованого ринку цінних паперів в Україні.»;
у частині другій слова «фондової біржі» та «біржі» замінити словами «регульованому ринку цінних паперів»;
3) у другому реченні абзацу третього частини четвертої статті 30 слова «фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство» замінити словами «оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів»;
4) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 та частині першій статті 82 слова «фондовій біржі, на якій» замінити словами «оператору регульованого ринку, на якому»;
5) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова «фондовій біржі (біржам)» замінити словами «оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків)»;
6) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова «фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку» замінити словами «оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів»;
7) в частині першій статті 64 слова «кожній біржі» замінити словами «кожному оператору регульованого ринку»;
8) в частині першій статті 65 та частині першій статті 82 слова «кожну фондову біржу (біржі), на якій» замінити словами «кожного оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому»;
31. У Законі України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст. 311) в двадцять другому абзаці пункту 2 частини першої статті 5 слова «фондовими біржами» замінити словами «операторами регульованого ринку»;
32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №32 - 33, ст. 413):
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Терміни "дериватив", "генеральна угода",  та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".»;
2) частину третю статті 2 доповнити реченням такого змісту:
«Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та (або) стороною одного або кількох деривативів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та законодавством про ринки капіталу.»;
3) в частині четвертій статті 44 слова «похідних фінансових активів» замінити словами «фінансових інструментів», слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків», а слова «торговцем цінними паперами» замінити словами «інвестиційною фірмою»;
4) доповнити статтею 891 такого змісту:
«Ñòàòòÿ 891. Îñîáëèâîñò³ áàíêðóòñòâà ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé º ñòîðîíîþ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ äåðèâàòèâ³â, óêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè
1. Ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã - çä³éñíåííÿ óñ³õ íàñòóïíèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè:
ïðèïèíåííÿ âñ³õ çîáîâ'ÿçàíü íåçàëåæíî â³ä ¿õ çì³ñòó òà (àáî) ñòðîêó (òåðì³íó) âèêîíàííÿ çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè ñóá’ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, â äàòó, ïåðåäáà÷åíó òàêîþ ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ, àáî â äàòó, ùî ïåðåäóº äàò³ ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî òà (àáî) äàò³ ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿêà ç âêàçàíèõ äàò íàñòóïàº ðàí³øå;
çä³éñíåííÿ îö³íêè çîáîâ’ÿçàíü ñòîð³í çà òàêèìè äåðèâàòèâàìè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ;
çàì³íà ïðèïèíåíèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòîð³í ºäèíèì ãðîøîâèì çîáîâ'ÿçàííÿì, çà ÿêèì îäíà ç³ ñòîð³í (ñóìà îö³íêè çîáîâ’ÿçàíü ÿêî¿ º á³ëüøîþ) ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïîâèííà ñïëàòèòè ³íø³é ñòîðîí³ (ñóìà îö³íêè çîáîâ’ÿçàíü ÿêî¿ º ìåíøîþ) ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïåâíó ãðîøîâó ñóìó (íåòòî-çîáîâ'ÿçàííÿ), ùî âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè âñ³õ ïðèïèíåíèõ çîáîâ'ÿçàíü â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè.
2. Áóäü-ÿê³ ïîëîæåííÿ öüîãî Çàêîíó íå âïëèâàþòü íà çàêîíí³ñòü òà ä³éñí³ñòü, à òàêîæ íåìîæëèâ³ñòü â³äêëèêàííÿ ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó ñòîñîâíî çîáîâ'ÿçàíü ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùîäî ÿêîãî ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî òà (àáî) áóâ ââåäåíèé ìîðàòîð³é íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, à òàêîæ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ òà (àáî) çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè.
Ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ òà (àáî) çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, íå ïîòðåáóþòü áóäü-ÿêî¿ çãîäè òà (àáî) çàòâåðäæåííÿ òàêèì ñóá’ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àðá³òðàæíèì êåðóþ÷èì, êðåäèòîðîì(-àìè) òà (àáî) ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå ïîðóøóþòü áóäü-ÿê³ ìàéíîâ³ ïðàâà ³íøèõ êðåäèòîð³â, íå ñïðîñòîâóþòüñÿ òà íå âèçíàþòüñÿ íåä³éñíèìè ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ó ìåæàõ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî íà áóäü-ÿêèõ ï³äñòàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì. Äî ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó òà (àáî) äî áóäü-ÿêîãî äåðèâàòèâó, óêëàäåíîãî â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, íå çàñòîñîâóºòüñÿ ïðîöåäóðà â³äìîâè â³ä âèêîíàííÿ ïðàâî÷èí³â (äîãîâîð³â) ó ïðîöåäóð³ ñàíàö³¿, à íà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ òà (àáî) çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ìîðàòîð³þ íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â.
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ìîæå âèçíàòè íåä³éñíèì äåðèâàòèâ), ñòîñîâíî ÿêîãî áóâ ïðîâåäåíèé ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã, ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 20 öüîãî Çàêîíó, çà çàÿâîþ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî. Âèçíàííÿ íåä³éñíèì äåðèâàòèâó, ñòîñîâíî ÿêîãî áóâ ïðîâåäåíèé ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã, ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 20 öüîãî Çàêîíó, íå ïðèçâîäèòü äî íåä³éñíîñò³ ïðîâåäåíîãî ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó ùîäî âñ³õ ³íøèõ äåðèâàòèâ³â òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåòè îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ òà (àáî) çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè. Ó âèïàäêó âèçíàííÿ íåä³éñíèì äåðèâàòèâó, ñòîñîâíî ÿêîãî áóâ ïðîâåäåíèé ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã, ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 20 öüîãî Çàêîíó, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâîâ³ íàñë³äêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 20 öüîãî Çàêîíó.
3. Ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã íå ïðîâîäèòüñÿ â áóäü-ÿêîìó ç òàêèõ âèïàäê³â:
ÿêùî â³äïîâ³äíà ãåíåðàëüíà óãîäà íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ àáî ïðîöåäóðè éîãî ïðîâåäåííÿ;
ÿêùî â³äïîâ³äíà ãåíåðàëüíà óãîäà óêëàäåíà ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ ùîäî ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî òà (àáî) ââåäåííÿ ùîäî íüîãî ìîðàòîð³þ íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â; 
стосовно деривативів, які укладені суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.
4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з цінними паперами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.»;
33.У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №50, ст. 564):
1) статтю 1 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Відносини, що виникають у зв'язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох деривативів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки.»;
2) статтю 50 доповнити частиною 6 такого змісту:
«6. Кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих у банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Перерахування таких коштів здійснюється згідно із статтею 10768 Цивільного кодексу України.»;
3) у статті 51:
у пункті 6 частини сьомої слово «біржею» замінити словами «оператором ринку»;
в частині десятій слова «цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)», «фондового ринку» та «і торгівцем цінними паперами» замінити відповідно словами «фінансових інструментів», «ринків капіталу та регульованих ринків» та «та інвестиційною фірмою»;
4) доповнити розділом VIII1 такого змісту:
«ÐÎÇÄ²Ë VIII1. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÒÈÌ×ÀÑÎÂÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ ÒÀ Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²¯ ÁÀÍÊÓ, ßÊÈÉ ª ÑÒÎÐÎÍÎÞ ÎÄÍÎÃÎ ÀÁÎ Ê²ËÜÊÎÕ ÄÅÐÈÂÀÒÈÂ²Â, Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ ÄÎ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎ¯ ÓÃÎÄÈ
Ñòàòòÿ 541. Ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã
1. Ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã – çä³éñíåííÿ íàñòóïíèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè:
ïðèïèíåííÿ âñ³õ çîáîâ'ÿçàíü íåçàëåæíî â³ä ¿õ çì³ñòó òà/àáî ñòðîêó (òåðì³íó) âèêîíàííÿ çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè, óêëàäåíèìè áàíêîì â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, â äàòó, ïåðåäáà÷åíó òàêîþ ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ, àáî â äàòó, ùî ïåðåäóº äàò³ çàïðîâàäæåííÿ Ôîíäîì òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàíêó àáî äàò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåíç³¿ òà ë³êâ³äàö³þ áàíêó, â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿêà ç âêàçàíèõ äàò íàñòóïàº ðàí³øå;
çä³éñíåííÿ îö³íêè çîáîâ’ÿçàíü ñòîð³í çà òàêèìè äåðèâàòèâàìè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ; òà
çàì³íà ïðèïèíåíèõ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í ºäèíèì ãðîøîâèì çîáîâ'ÿçàííÿì, çà ÿêèì îäíà ç³ ñòîð³í (ñóìà îö³íêè çîáîâ'ÿçàíü ÿêî¿ º á³ëüøîþ) ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïîâèííà ñïëàòèòè ³íø³é ñòîðîí³ (ñóìà îö³íêè çîáîâ'ÿçàíü ÿêî¿ º ìåíøîþ) ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïåâíó ãðîøîâó ñóìó (íåòòî-çîáîâ'ÿçàííÿ), ùî âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè âñ³õ ïðèïèíåíèõ çîáîâ'ÿçàíü â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè.
2. Áóäü-ÿê³ ïîëîæåííÿ öüîãî Çàêîíó íå âïëèâàþòü íà çàêîíí³ñòü òà ä³éñí³ñòü, à òàêîæ íåìîæëèâ³ñòü â³äêëèêàííÿ ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó ñòîñîâíî çîáîâ'ÿçàíü áàíêó, ùîäî ÿêîãî ââåäåíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ àáî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåíç³¿ òà ë³êâ³äàö³þ, çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà äåðèâàòèâàìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, à òàêîæ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ. 
Ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ, íå ïîòðåáóþòü áóäü-ÿêî¿ çãîäè òà (àáî) çàòâåðäæåííÿ òàêèì áàíêîì, Ôîíäîì ÷è éîãî óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì, ë³êâ³äàòîðîì, êðåäèòîðîì(-àìè), Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè òà (àáî) ñóäîì, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå ïîðóøóþòü áóäü-ÿê³ ìàéíîâ³ ïðàâà ³íøèõ êðåäèòîð³â òà (àáî) âèêîíàííÿ ÿêèõ ñïðè÷èíèëî àáî ìîæå ñïðè÷èíèòè ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó áàíêó, íå ââàæàþòüñÿ í³ê÷åìíèìè íà áóäü-ÿêèõ ï³äñòàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì. Äî ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó òà (àáî) äî áóäü-ÿêîãî äåðèâàòèâó, óêëàäåíîãî â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, íå çàñòîñîâóºòüñÿ ïðîöåäóðà ïåðåäà÷³ àêòèâ³â òà (àáî) ïåðåâåäåííÿ áîðãó áàíêó áåç îòðèìàííÿ çãîäè êðåäèòîð³â áàíêó, ïðîöåäóðà îáìåæåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ îïåðàö³é áàíêó çà ð³øåííÿì óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó òà (àáî) ïðîöåäóðà â³äìîâè â³ä âèêîíàííÿ àáî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â (ïðàâî÷èí³â) çà ó÷àñòþ áàíêó çà ð³øåííÿì óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó, à òàêîæ çàáîðîíà íà çä³éñíåííÿ çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, à íà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò îáòÿæåíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ, íå ïîøèðþºòüñÿ çàáîðîíà íà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî áàíêó.
Ñóä ìîæå âèçíàòè íåä³éñíèì äåðèâàòèâ, ñòîñîâíî ÿêîãî áóâ ïðîâåäåíèé ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã, ç ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 38 öüîãî Çàêîíó çà çàÿâîþ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó. Âèçíàííÿ íåä³éñíèì äåðèâàòèâó, ñòîñîâíî ÿêîãî áóâ ïðîâåäåíèé ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã, ç ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 38 öüîãî Çàêîíó íå ïðèçâîäèòü äî íåä³éñíîñò³ ïðîâåäåíîãî ë³êâ³äàö³éíîãî íåòò³íãó ùîäî âñ³õ ³íøèõ äåðèâàòèâ³â òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåòè îáòÿæåííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ñòîð³í çà ãåíåðàëüíîþ óãîäîþ.
3. Ë³êâ³äàö³éíèé íåòò³íã íå ïðîâîäèòüñÿ çà áóäü-ÿêî¿ ç òàêèõ îáñòàâèí:
ÿêùî â³äïîâ³äíà ãåíåðàëüíà óãîäà íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ àáî ïðîöåäóðè éîãî ïðîâåäåííÿ;
ÿêùî â³äïîâ³äíà ãåíåðàëüíà óãîäà óêëàäåíà ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàíêó àáî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåíç³¿ òà ë³êâ³äàö³þ òàêîãî áàíêó; 
стосовно деривативів, укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.
4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.»;
34. У пункті 4 частини першої статті 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №17, ст. 148) слова «біржових котирувань» та «послуг бірж» замінити відповідно словами «котирувань на регульованому ринку» та «послуг операторів регульованого ринку»;
35. Частину першу статті 19 Закону України «Про засади державної мовної політики» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №23, ст. 218) після слів «міжнародним договором» доповнити словами «або угодою сторін»;
36. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №29, ст. 337):
1) у статті 1:
у частині першій:
у пункті 9 слова «фондової біржі» після слів «розраховується індекс» замінити словами «регульованого ринку», а слова «фондової біржі» після слів «Комісією правил» замінити словами «функціонування регульованого ринку»;
доповнити пунктом 171 такого змісту:
«171) товарний актив, що допущений до торгів на регульованих ринках – продукція та інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог;»;
після пункту 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Терміни «продукція», «регульований ринок» та «регулярні торги» вживаються в значені Закону України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».»;
2) в частині першій статті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;
3) у статті 7:
слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
у пункті 5 частини шостої слова «біржових товарних активів» замінити словами «товарних активів, що допущені до торгів на регульованих ринках»;
у пункті 1 та 9 частини дев’ятої слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованого ринку»;
4) в абзаці п’ятому частини першої статті 19 слова «фондовій біржі» та «такій фондовій біржі» замінити відповідно словами «регульованому ринку» та «оператору такого ринку»;
5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова «фондовій біржі» та «такій біржі» замінити відповідно словами «регульованому ринку» та «оператору такого ринку»;
6) в абзаці другому частині четвертій статті 31 слова «фондовій біржі» та «відповідній фондовій біржі» замінити відповідно словами «регульованому ринку» та «відповідному оператору регульованого ринку»;
7) в пункті 2 частині четвертої статті 35 слова «торговців цінними паперами» замінити словами «інвестиційних фірм»;
8) у статті 48:
слова «фондовій біржі» в усіх відмінках замінити словами «регульованому ринку» у відповідному відмінку;
у пункті 6 частини третьої слова «організованих фондових ринках» замінити словами «регульованих ринках цінних паперів»;
у пункті 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункті 12 частини одинадцятої, пункті 8 частини чотирнадцятої, пункті 9 частини 17 слова «похідні (деривативи)» замінити словами «деривативи»;
пункт 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункт 12 частини одинадцятої та пункт 8 частини чотирнадцятої доповнити словами «, та (або) базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів.»;
пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами «та (або) базовим показником яких є ціна.»;
9) в абзаці другому частини другої та в частині третій статті 61 слова «фондових біржах» замінити словами «регульованому ринку»;
10) в частині четвертій статті 63 «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
11) частину першу та другу статті 66 викласти в такій редакції:
«1.Ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ³íñòèòóòó ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ ïðîâàäèòüñÿ êîìïàí³ºþ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿, ùî âèäàºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì, çà ïîäàííÿì â³äïîâ³äíî¿ ñàìîðåãóë³âíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ó÷àñíèê³â ðèíê³â êàï³òàëó - îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â ðèíê³â êàï³òàëó òà ðåãóëüîâàíèõ ðèíê³â, ùî ïðîâàäÿòü ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà ðèíêàõ êàï³òàëó òà ðåãóëüîâàíèõ ðèíêàõ - ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ³íñòèòóö³éíèõ ³íâåñòîð³â.
2. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу.»;
12) пункт 5 частини першої статті 75 викласти в такій редакції:
«5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.»;
13) в частині першій статті 77 слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
14) частину першу статті 78 викласти у такій редакції:
«1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.»;
15) у тексті Закону слова "похідні (деривативи)" в усіх відмінках замінити словами "деривативи" у відповідному відмінку;
37. У Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №39, ст. 517):
1) у статті 1:
в пункті 22 слова «фондові біржі» та «торговці цінними паперами» замінити відповідно словами «оператори ринку» та «інвестиційні фірми»;
останній абзац викласти у такій редакції:
«Терміни "кліринг", "неттінг","центральний контрагент", «оператор регульованого ринку» та «інвестиційна фірма» вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
2) в частині першій статті 2 слова «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки»;
3) у статті 6:
в абзацах другому - п’ятому частини другої слова «фондовій біржі» в усіх відмінках замінити словами «регульованому ринку» у відповідному відмінку;
â ÷àñòèí³ òðåò³é ñëîâà «ôîíäîâèõ á³ðæàõ àáî ïîçà ôîíäîâîþ á³ðæåþ» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåãóëüîâàíîìó ðèíêó àáî ïîçà íèì», à ñëîâà «ôîíäîâîþ á³ðæåþ» ñëîâàìè «îïåðàòîðîì ðåãóëüîâàíîãî ðèíêó»;
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ òà àáçàö³ äðóãîìó ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñëîâà «ôîíäîâ³é á³ðæ³» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåãóëüîâàíîãî ðèíêó»;
ó äðóãîìó ðå÷åíí³ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñëîâà «ôîíäîâî¿ á³ðæ³» çàì³íèòè ñëîâàìè «îïåðàòîðà ðåãóëüîâàíîãî ðèíêó»;
â àáçàö³ äðóãîìó ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñëîâà «íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ òà ïîçà ôîíäîâîþ á³ðæåþ» çàì³íèòè â³äïîâ³äíî ñëîâàìè «íà ðåãóëüîâàíîìó ðèíêó» òà «ïîçà íèì»;
4) у статті 7:
в частині третій слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
в частині четвертій слова «фондової біржі» замінити словами «оператора регульованого ринку» ;
5) статті 9:
у частині шостій слова «фондового ринку» замінити словами «риків капіталу та регульованих ринків»;
у частині восьму :
у пункті 9 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу»;
доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Комісією.»;
6) у частині третій статті 12 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу», а слова «фондових бірж» замінити словами «операторів регульованих ринків»;
7) у частині п’ятій статті 14 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
8) у статті 15:
у частинах першій та п’ятій слова «фондових бірж та поза фондовою біржею» та «фондовій біржі та поза фондовою біржею» замінити словами «регульованому ринку та поза ним»;
у частині третій слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу та регульованих ринків»;
у частині шостій слова «фондовому ринку – клірингову діяльність» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках – клірингову діяльність з визначення зобов’язань»;
9) у статті 20:
в абзаці першому, сьомому, дев’ятому частини першої, частинах третій та четвертій слова «фондових біржах та поза фондовою біржею» та «фондовій біржі та поза фондовою біржею» замінити словами «регульованому ринку та поза ним»;
в абзаці дев’ятому частини першої та частині другій слова «фондових біржах» та «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
у частині шостій слова «фондовою біржею» замінити словами «регульованим ринком»;
9) у статті 21:
у частині п’ятій слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. У разі розміщення цінних паперів на регульованому ринку інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України оператором регульованого ринку в порядку, встановленому Комісією.
У разі наявності в інформації, що подається оператором регульованого ринку до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, які свідчать про вчинення на регульованому ринку правочинів щодо відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає оператору регульованого ринку отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комісію.
Оператор регульованого ринку несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації.»;
10) в частині другій статті 28 слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
38. У пункті 7 частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №24, ст. 883) слова «біржових котирувань» замінити словами «котирувань на регульованому ринку»;
39. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №49, ст. 2056):
1) у статті 36:
у пункті 2 частини третьої:
слова «цінними паперами, іншими фінансовими інструментами», «торговцем цінними паперами» та «управління цінними паперами» замінити словами «портфелем фінансових інструментів», « інвестиційною фірмою» та «управління портфелем фінансових інструментів» відповідно;
слова «в цінні папери та інші» виключити;
в частині четвертій слова «торговцями цінними паперами» замінити словами «інвестиційними фірмами»;
40. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №50 - 51, ст. 2057):
1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Терміни "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку" та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".»;
2) у пункті 3 частини другої статті 5 слова «товарні та інші біржі» в усіх відмінках замінити словами «оператори регульованого ринку» у відповідному відмінку;
3) в абзацах третьому та сьомому частини шістнадцятої статті 9 слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;
4) пункт 7 частини першої у статті 14 виключити;
5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на ринку цінних паперів (фондовому ринку)", "професійний учасник ринку цінних паперів" та "професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" та "професійні учасники  ринків капіталу та регульованих ринків";
41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №23, ст. 158):
1) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 7 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»;
2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
42. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №27, ст. 234):
1) у пункті 24 частини другої статті 4 слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках»;
2) у частині шостій статті 22 слово «біржових» замінити словами «на регульованому ринку»;
43. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст. 13):
1) у підпункті п) пункту 6 статті 3:
в абзаці першому слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами»;
в абзаці третьому після слів «за реєстрацію» доповнити словом «специфікації».

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, 
№ 10, ст.  139).
3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими наступним чином:
професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на  професійну діяльність на ринках капіталу - брокерську діяльність;
професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингова діяльність з визначення зобов'язань;
професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі цінними паперами.
6. Юридичні особи, ліцензії яких переоформлено відповідно до пункту 5 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення діяльності цих юридичних осіб у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. З дня опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження субброкерської діяльності, інвестиційного консультування, андеррайтингу з гарантією продажу, діяльності з організації торгівлі продукцією,  діяльності з організації торгівлі інструментами грошового ринку, діяльності з організації укладання  деривативів, діяльності центрального контрагента, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
8. З дати набрання чинності цим Законом, діяльність щодо організації торгівлі продукцією на регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією. 

Голова Верховної Ради                                                 
                     України                                                               В.Б. Гройсман 



