
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО 
РИНКУ  

РІШЕННЯ 

23.04.2022     Київ     № 314 

П р о п о д а н н я п р о ф е с і й н и м и 
учасниками ринків капіталу та 
організованих товарних ринків звітних 
даних та інших відомостей до 
Національної  комісії з цінних паперів 
та фондового ринку під час дії 
воєнного стану 
  

із змінами внесеними рішеннями  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 05.05.2022 № 332 
від 11.05.2022 № 362 

Відповідно до пункту 3726 статті 7 Закону України «Про державне 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з 
введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 
лютого 2022 року № 64/2022, з метою мінімізації негативного впливу 
наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння 
стабільності ринків капіталу Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку  

ВИРІШИЛА: 

1. Подання професійними учасниками ринків капіталу, їх 
об’єднаннями, об’єднаннями професійних учасників організованих товарних 
ринків звітних даних та інших відомостей, що у період дії воєнного стану в 
Україні не були ними поданими до НКЦПФР згідно вимог відповідних 
нормативно-правових актів НКЦПФР, повинно бути здійснено не пізніше 
десятого календарного дня після дати завершення дії воєнного стану.  

Складання та подання звітних даних компаніями з управління 
активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних 
пенсійних фондів, (далі – Компанії), фінансовими установами, які 



проваджують професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з 
управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 
операцій з нерухомістю (далі - Управитель), здійснюється з урахуванням 
наступного: 

складання та подання Компаніями звітних даних відповідно до вимог 
Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з 
управління активами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у редакції, 
затвердженій рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 12.01.2021 № 2 «Про внесення змін до Положення про порядок 
складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та 
особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних 
фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 
13.01.2022 № 4, починається з першого числа третього місяця, наступного 
після завершення дії воєнного стану;  

складання та подання Управителями звітних даних із врахуванням 
змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних 
даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 09.07.2020 № 346, затверджених рішенням 
Комісії від 20.01.2022 № 20 «Про внесення змін до рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346» зі 
змінами, внесеними рішенням Комісії від 10.02.2022 № 97, починається з 
першого числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного 
стану 

2. Подання професійними учасниками організованих товарних ринків 
відомостей (крім звітних даних), що у період дії воєнного стану в Україні не 
були ними поданими до НКЦПФР згідно вимог відповідних нормативно-
правових актів НКЦПФР, повинно бути здійснено не пізніше десятого 
календарного дня після дати завершення дії воєнного стану.  

3. Подання професійними учасниками організованих товарних ринків 
звітних даних, що у період дії воєнного стану в Україні не були ними 
поданими до НКЦПФР згідно вимог рішення НКЦПФР від 13 січня 2022 
року № 3 «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та 
оприлюднення товарними біржами звітних даних», повинно бути здійснено у 
такі строки: 

щомісячні звітні дані за липень – грудень 2021 року, січень – лютий 
2022 року, а також всі місяці 2022 року, протягом яких діяв воєнний стан, – не 
пізніше останнього числа третього місяця, наступного після завершення дії 
воєнного стану; 

щорічні звітні дані за 2021 рік – не пізніше останнього числа третього 
місяця, наступного після завершення дії воєнного стану. 

Першим звітним періодом подання до НКЦПФР звітних даних є: 



для щоденних звітних даних -  сорок перший робочий день, наступний 
за останнім днем дії воєнного стану; 

для нерегулярних звітних даних – сорок перший робочий день, 
наступний за останнім днем дії воєнного стану. 

4. Складання та подання страховими організаціями звітності з 
недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Порядку подання 
страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 20.01.2022 № 22 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23.02.2022 за № 252/37588, повинно бути здійснено у такі строки: 

звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до 
НКЦПФР, за I квартал 2022 року, а також всі квартали 2022 року, протягом 
яких діяв воєнний стан, – не пізніше останнього числа другого місяця 
кварталу, наступного після завершення дії воєнного стану;  

звітності, що подається особам, які уклали із страховиком договори 
страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, за 2021 рік – 
не пізніше останнього числа третього місяця, наступного після завершення 
дії воєнного стану. 

5. У рішенні НКЦПФР від 08 березня 2022 року № 144 «Про  
упорядкування  проведення операцій на ринках капіталу на період дії  
воєнного стану» (зі змінами) пункт 10 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 11-14 вважати відповідно пунктами 10-13. 

6. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на 
офіційному вебсайті НКЦПФР. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів 
НКЦПФР відповідно до розподілу повноважень.  

Голова Комісії                                                    Руслан МАГОМЕДОВ  

Протокол засідання Комісії 
від 23.04.2022 № 49  




