
 

З А П И Т 

на отримання інформації 

  

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, 

зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується 

обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників 

інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої 

діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 

інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при 

цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до 

розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця 

інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.  

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати 

наступну інформацію:  

 

1) Чи відносяться конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, 

наділені тільки ним властивими ознаками (будинки, квартири, машиномісця, земельні 

ділянки та інші об’єкти нерухомості, із ідентифікацією адреси, розташування, розміру та 

інших технічних характеристик) та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості до 

речей, визначених індивідуальними ознаками, згідно приписів Цивільного кодексу України? 

 

2) Чи поширюється дія Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки» у чинній редакції на деривативні контракти (зокрема, поставні форварди), базовим 

активом яких конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, наділені тільки 

ним властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості? 

 

3) Чи поширюватиметься дія Закону України «Про ринки капіталу та організовані 

товарні ринки» на деривативні контракти (зокрема, поставні форварди), базовим активом 

яких конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, наділені тільки ним 

властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості, за умови набрання 

чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань 

функціонування банківської системи»? Якщо поширюватиметься, то починаючи з якої дати? 

 

4) Чи відносяться конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, 

наділені тільки ним властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості, 

в т.ч. такі, що є базовим активом деривативних контрактів (зокрема, поставних форвардів, 

в т.ч. укладених поза організованим ринком та/або на майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ 

та регульований ринок), до поняття «продукція», визначеного статтею 2 Закону України 

«Про товарні біржі»? 

 

5) До якої категорії (класифікаційної ознаки) відносяться деривативні контракти 

(зокрема, поставні форварди, в т.ч. укладені поза організованим ринком та/або на 

майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований ринок), базовим активом яких 

конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, наділені тільки ним 

властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості, відповідно до 

класифікації, наведеної у ч. 4 статті 31 Закону України «Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки» (деривативні контракти грошового ринку, товарні деривативні 

контракти, фондові деривативні контракти, інші деривативні контракти)? 

 



6) Чи відносяться деривативні контракти (зокрема, поставні форварди, в т.ч. укладені 

поза організованим ринком та/або на майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований 

ринок), базовим активом яких конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, 

наділені тільки ним властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості,  

6.1) до фінансових інструментів? Якщо так, то до якої саме категорії (класифікаційної 

ознаки), наведеної у ч. 1 статті 7 Закону України «Про ринки капіталу та організовані 

товарні ринки»? 

6.2) до правочинів, що не є фінансовими інструментами? Якщо так, то до якої саме 

категорії (класифікаційної ознаки), наведеної у ч. 2 статті 7 Закону України «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки»? 

6.3) до таких, що мають характеристики іншого деривативного фінансового 

інструменту? Якщо так, то до якої саме категорії (класифікаційної ознаки), наведеної у ч. 8 

статті 7 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»? 

 

7) Чи повинні правочини щодо деривативних контрактів (зокрема, поставних 

форвардів, в т.ч. укладених поза організованим ринком та/або на майданчиках/ринках, 

інших, ніж БТМ та регульований ринок), базовим активом яких є конкретні та однозначно 

ідентифіковані об’єкти нерухомості, наділені тільки ним властивими ознаками, та/або 

майнові права на такі об’єкти нерухомості, вчинятися за участю або посередництвом 

інвестиційної фірми? Якщо так, то чи наявні наразі чинні нормативно-правові акти НКЦПФР 

щодо впорядкування внутрішнього обліку та надання звітності (адміністративних даних) 

інвестиційних фірм за такими правочинами? Якщо ні, то яким чином та/або починаючи з 

якого терміну інвестиційним фірмам та їх клієнтам-учасникам таких правочинів необхідно 

виконувати норми Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»? 

 

8) Чи повинні відомості про правочини щодо деривативних контрактів (зокрема, 

поставних форвардів, в т.ч. укладених поза організованим ринком та/або на 

майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований ринок), базовим активом яких є 

конкретні та однозначно ідентифіковані об’єкти нерухомості, наділені тільки ним 

властивими ознаками, та/або майнові права на такі об’єкти нерухомості, подаватися до 

торгового репозиторію? Якщо так, то яка саме особа виконує функції торгового 

репозиторію та чи наявні чинні нормативно-правові акти НКЦПФР щодо впорядкування 

діяльності торгового репозиторію? Якщо ні, то яким чином та/або починаючи з якого 

терміну учасникам таких правочинів необхідно виконувати норми Закону України «Про 

ринки капіталу та організовані товарні ринки»? 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо 

надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.  

Відповідь просимо надіслати на електронну адресу.  

Звертаємо увагу, що порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 

ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в 

наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 

інформації, тягне за собою відповідальність за статтею 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  

 

        


