
 

ЗАКОН  УКРАЇНИ  
 

Про недержавне пенсійне забезпечення 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 47-48, ст.372) 

 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110  

№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535  

№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496  

№ 2393-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 38, ст.505  

№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53  

№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82  

№ 4225-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 37, ст.443  

№ 4270-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.384  

№ 4841-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.117  

№ 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517  

№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80  

№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716  

№ 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166} 

 

{У тексті Закону, крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання 

ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінено відповідно словами 

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у 

відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011} 

 

{У тексті Закону, крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна 

комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами 

"національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" 

у відповідному відмінку згідно із Законом № 1323-VII від 05.06.2014} 

 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим 

видом діяльності. 
 

. . .  

 

Розділ VI  

ПЕНСІЙНІ АКТИВИ 
 

Стаття 47. Склад активів пенсійного фонду 
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. . . 

 

2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з: 

 

2-

1) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає 

інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною 

законодавством України, або які відповідно до норм законодавства пройшли 

лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

{Частину другу статті 47 доповнено пунктом 2 -

1 згідно із Законом № 3668-VI 

від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011} 

3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано 

урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу 

зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним 

відповідно до пункту 3 цієї частини; 

5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих 

фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-

Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-

інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен 

провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом 

країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до пункту 3 цієї 

частини; 

 

. . . 

 

3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати: 

 

. . . 

 

 

2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, 

встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не 

перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку, 

крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню 

за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством; 

 

. . . 

 

Президент України                                                                                       Л.КУЧМА 

м. Київ  

9 липня 2003 року  

№ 1057-IV 
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