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діяльність Комісії  

та Регулювання Фондового РинКу

комісія як національний регулятор ринку цінних паперів неухильно вико-
нує функціональні обов’язки, що покладені на неї державою з метою впоряд-
кування фондового ринку та підвищення дисциплінованості його учасників, 
підтримання довіри до фондового ринку і його динамічного розвитку. так, 
комісія регулює випуск та обіг цінних паперів, видає ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на ринку і забезпечує контроль за такою діяльністю, 
створює систему захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав 
емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність 
на ринку цінних паперів. До того ж вона встановлює правила здійснення 
операцій та контролю за їх дотриманням та проводить інші заходи щодо 
державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

за роки функціонування фондового ринку України вдалося досягти у цьому 
напрямі певних позитивних результатів. зокрема, завдяки зусиллям комісії 
активно розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток 
інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття інформації, 
вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підвищується рівень знань 
населення в сфері фондового ринку. також завдяки широкому використанню 
новітніх інформаційних технологій на фондовому ринку розроблено систему 
електронного подання звітності емітентів цінних паперів та створено єдину 
інформаційну базу даних учасників фондового ринку.

РозвитоК заКонодавства ПРо Цінні ПаПеРи,  
Фондовий РиноК та аКЦіонеРні товаРиства

одне з ключових завдань комісії – розвиток законодавства, що регулює 
діяльність на фондовому ринку та в сфері корпоративного управління, адже 
без чіткої та актуальної законодавчої бази ефективна діяльність ринку не-
можлива, а завдання щодо становлення ліквідного, надійного та прозорого 
національного фондового ринку значно ускладнюється.

так, протягом останніх п’яти років верховною Радою України було при-
йнято близько 20 законопроектів, спрямованих на врегулювання питань 
функціонування фондового ринку та корпоративного управління в Україні.

До того ж, розроблення та прийняття законів України «про депозитарну 
систему України», «про інститути спільного інвестування» та «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодав-
ства про цінні папери» поклали початок важливим реформам на вітчизняному 
фондовому ринку, а саме:

 реформи депозитарної системи та створення центрального депозитарію;

 удосконалення механізмів функціонування інститутів спільного ін-
вестування;

 впровадження системи пруденційного нагляду за професійними учас-
никами фондового ринку;

 запровадження системи контролю за рекламою на ринку цінних паперів 
тощо. традиційно після активізації реформ здійснюється значний обсяг 
робіт з розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів.

зважаючи на складну політичну ситуацію в країні, робота, що проводилась 
комісією протягом минулого року, не дала очікуваного результату. так, у 
2014 році жодного законопроекту в сфері фондового ринку верховною Радою 
України прийнято не було.
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крім того, протягом 2014 року комісія здійснювала супроводження у 
верховній Раді України законопроектів, які потребували першочергового 
розгляду, зокрема, проектів законів України «про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних 
товариств» (реєстраційний номер у верховній Раді України № 2037 від 
17.01.2013), «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів» (реєстраційний номер у верховній Раді України № 
2013а від 15.05.2013) та «про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо емісії цінних паперів» (реєстраційний номер у верховній Раді 
України № 2072 від 23.01.2013).

метою законопроектів № 2037 та № 2013а було підвищення ефективності 
захисту прав інвесторів шляхом:

 введення до вітчизняного законодавства одного з найефективніших 
інструментів захисту учасниками товариств своїх порушених прав 
– похідного позову;

 забезпечення розкриття акціонерними товариствами інформації 
щодо значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість;

 комплексного удосконалення законодавчих норм щодо діяльності 
акціонерних товариств.

зазначені законопроекти розглядалися на пленарних засіданнях верховної 
Ради України Vіі скликання, але, на жаль, були відхилені як такі, що не 
набрали необхідної кількості голосів.

водночас комісією здійснювалися подальші спроби для забезпечення вне-
сення законодавчих змін, зокрема, проекту закону України «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» з 
метою підвищення показників України у рейтингу Doing Business світового 
банку та міжнародної фінансової корпорації (в якому враховані норми зако-
нопроектів № 2013а та № 2037).

зазначимо, що проект закону України «про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо емісії цінних паперів» (реєстраційний номер у 
верховній Раді України № 2072 від 23.01.2013), який спрямований на розви-
ток ринку облігацій та створення умов для забезпечення ефективного захисту 
прав власників корпоративних облігацій, було прийнято верховною Радою 
України Vіі скликання в першому читанні. так, комісією здійснюватиметься 
супроводження зазначеного законопроекту, який у верховній Раді України 
зареєстровано за № 0956, при підготовці його до другого читання.

комісією протягом 2014 року було розроблено та внесено на розгляд вер-
ховної Ради України наступні законопроекти:

 проект закону України «про внесення зміни до статті 5 закону 
України «про судовий збір» (щодо доповнення пільгових категорій) 
від 08.08.2014 № 4439а;

 проект закону України «про внесення змін до деяких законів 
України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, 
належних їй підприємств та корпоративних прав в управління ін-
шій особі» від 18.08.2014 № 4524а;

 проект закону України «про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління 
в акціонерних товариствах» від 22.08.2014 № 4534а.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень верховної Ради України 
Vіі скликання зазначені законопроекти відповідно до статті 105 Регламенту 
верховної Ради України вважаються відкликаними.
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РозвитоК ноРмотвоРчої діяльності ПРо Цінні ПаПеРи, 
Фондовий РиноК та аКЦіонеРні товаРиства

У 2014 році комісія розробила та зареєструвала в міністерстві юстиції України 
119 нормативно-правових актів. варто  зауважити, що значна частина норма-
тивно-правових актів була розроблена у зв’язку з прийняттям законів України 
«про депозитарну систему України» та «про інститути спільного інвестування».

за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів у 2014 
році комісія підготувала 284 висновки про проведення юридичної експерти-
зи та 143 висновки про проведення антидискримінаційної експертизи, що в 
загальному підсумку становить 427 висновків (діаграма 93).

також протягом 2014 року проаналізовано понад 200 нормативних актів 
з питань регулювання ринку цінних паперів з метою приведення їх у відпо-
відність до чинного законодавства. так, за результатами здійсненого аналізу 
регулятором розроблено наступні накази Голови комісії:

 наказ Голови комісії від 10.06.2014 № 135 «про приведення 
нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у відповідність до закону України «про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року № 1206-VIі»;

 наказ Голови комісії від 20.08.2014 № 202 «про внесення 
змін до наказу Голови національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 10.06.2014 № 135 «про приведення норматив-
но-правових актів національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку у відповідність до закону України «про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року № 1206-VIі»;

 наказ Голови комісії від 27.08.2014 № 208 «про приведення 
нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у відповідність до закону України «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання нега-
тивному впливу на стабільність банківської системи» від 04 липня 
2014 року № 1586-VII»;

74
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Зазначимо, що на відповідність нормам чин-
ного законодавства протягом 2014 року регулято-
ром фондового ринку було опрацьовано: 

• Рішень Комісії – 1618 шт.;
• Наказів Голови Комісії – 308 шт.;
• Розпоряджень Комісії – 9 шт.
Також фахівцями Комісії щомісячно на-

давалась методична та правова допомога пра-
цівникам Міністерства юстиції України під час 
проведення ними перевірки стану додержання 
НКЦПФР законодавства про державну реєстра-

цію нормативно-правових актів відповідно до 
Порядку проведення органами юстиції перевірок 
стану додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України 
від 19.01.2012 № 93/5. 

Протягом 2014 року Міністерством юстиції 
України здійснено 12 виїзних перевірок, під час 
яких порушень з боку НКЦПФР щодо законо-
давства про державну реєстрацію нормативно-
правових актів не виявлено.

Державне регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних папе-

рів передбачає здійснення комплексних заходів 
щодо впорядкування, контролю, нагляду за рин-
ком цінних паперів та запобігання зловживанням і 
порушенням у цій сфері. Метою роботи НКЦПФР 
у напрямі державного регулювання є узгодження 
інтересів усіх суб’єктів фондового ринку. У цьо-

му процесі реалізуються різні підходи до регулю-
вання професійних учасників фондового ринку, 
інституційних інвесторів та емітентів цінних па-
перів, але при цьому забезпечуються рівні права, 
максимальна прозорість ринку та однаковий до-
ступ до ринку усіх його суб’єктів.

Регулювання діяльності емітентів цінних паперів
Основні завдання Комісії в частині регулю-

вання діяльності емітентів цінних паперів:
• реєстрація усіх випусків акцій, облігацій

підприємств, облігацій внутрішньої місце-
вої позики, фінансових інструментів ринку
цінних паперів, похідних;

• встановлення вимог та стандартів щодо
таких випусків та здійснення контролю за
дотриманням емітентами порядку реєстра-
ції таких випусків;

• розроблення нормативних документів щодо
емісійної діяльності учасників ринку;

• ведення загального реєстру випусків цін-
них паперів;

• сприяння адаптації національного ринку
цінних паперів до міжнародних стандар-
тів;

• узагальнення практики застосування за-
конодавства України з питань емісії та
обігу цінних паперів в Україні і його по-
кращення;

• сприяння розвитку ринку цінних паперів
та похідних (деривативів);

• удосконалення засад корпоративного права.

Діаграма 93. Кількість проведених експертиз  
нормативно-правових актів у 2014 році
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 наказ Голови комісії від 14.10.2014 № 248 «про приведення 
нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у відповідність до закону України «про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у 
діяльність суб’єктів господарювання» від 22 липня 2014 № 1600-VII».

зазначимо, що на відповідність нормам чинного законодавства протягом 
2014 року регулятором фондового ринку було опрацьовано:

 Рішень комісії – 1618 шт.;

 наказів Голови комісії – 308 шт.;

 Розпоряджень комісії – 9 шт.

також фахівцями комісії щомісячно надавалась методична та правова до-
помога працівникам міністерства юстиції України під час проведення ними 
перевірки стану додержання нкцпФР законодавства про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів відповідно до порядку проведення органами юстиції 
перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію норма-
тивно-правових актів, затвердженого наказом міністерства юстиції України  
від 19.01.2012 № 93/5.

протягом 2014 року міністерством юстиції України здійснено 12 виїзних 
перевірок, під час яких порушень з боку нкцпФР щодо законодавства про 
державну реєстрацію нормативноправових актів не виявлено.

деРжавне Регулювання РинКу Цінних ПаПеРів

Державне регулювання ринку цінних паперів передбачає здійснення комп-
лексних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних 
паперів та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. метою робо-
ти нкцпФР у напрямі державного регулювання є узгодження інтересів усіх 
суб’єктів фондового ринку. У цьому процесі реалізуються різні підходи до ре-
гулювання професійних учасників фондового ринку, інституційних інвесторів 
та емітентів цінних паперів, але при цьому забезпечуються рівні права, мак-
симальна прозорість ринку та однаковий доступ до ринку усіх його суб’єктів.

Регулювання діяльності емітентів цінних паперів

основні завдання комісії в частині регулювання діяльності емітентів цін-
них паперів:

 реєстрація усіх випусків акцій, облігацій підприємств, облі-
гацій внутрішньої місцевої позики, фінансових інструментів ринку 
цінних паперів, похідних;

 встановлення вимог та стандартів щодо таких випусків та 
здійснення контролю за дотриманням емітентами порядку реєстрації 
таких випусків;

 розроблення нормативних документів щодо емісійної діяль-
ності учасників ринку;

 ведення загального реєстру випусків цінних паперів;

 сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до 
міжнародних стандартів;

 узагальнення практики застосування законодавства України 
з питань емісії та обігу цінних паперів в Україні і його покращення;

 сприяння розвитку ринку цінних паперів та похідних (деривативів);

 удосконалення засад корпоративного права. 
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оскільки питання покращення інвестиційного і корпоративного іміджу 
країни потребує комплексного підходу, при комісії створено постійно діючий 
дорадчий орган — експертна рада з питань корпоративного управління. в 
межах її компетенції у 2014 році було розглянуто питання стосовно напрямів 
розвитку законодавства у сфері корпоративного управління, внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо надання нкцпФР повноважень 
здійснювати незалежну фахову експертизу у справах, що розглядаються гос-
подарськими судами, а також розглянуто методи оцінки вартості акцій.

Крім того, для покращення емісійної діяльності на фондовому ринку регу-
лятором у 2014 році здійснено низку заходів, зокрема, удосконалено:

 порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу; 
порядок скасування реєстрації випусків акцій;

 порядок заміни свідоцтва емісійних цінних паперів, з ура-
хуванням надання можливості емітентам приймати рішення про 
забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі;

 порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу; порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при 
заснуванні акціонерних товариств;

 порядок здійснення емісії іпотечних облігацій та їх обігу 
і встановлено порядок здійснення емісії облігацій міжнародних 
фінансових організацій;

 формування інформаційної бази даних про ринок цінних 
паперів.

Комісією у 2014 році ініційовано та прийня то наступні нормативні 
акти:

 Рішення комісії від 24.06.2014 № 813 «про затвердження 
змін до порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, 
виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання», 
зареєстровано в міністерстві юстиції України від 16 липня 2014 
року за № 827/25604;

 Рішення комісії від 16.12.2014 № 1714 «про внесення змін 
до порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного 
капіталу акціонерного товариства (щодо запобігання негативному 
впливу на стабільність банківської системи)», зареєстровано в мі-
ністерстві юстиції України від 13 січня 2015 року за № 23/26468;

 Рішення комісії від 28.10.2014 № 1451 «про затверджен-
ня положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка 
заставної», зареєстровано в міністерстві юстиції України від 17 
листопада 2014 року за № 1458/26235;

 Рішення комісії від 24.06.2014 № 814 «про внесення змін 
до порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими 
агентствами», зареєстровано в міністерстві юстиції України від 15 
липня 2014 року за № 816/25593;

водночас для врегулювання питання щодо впровадження механізму ви-
значення емітента таким, що має ознаки фіктивності, прийнято рішення 
комісії від 14.10.2014 № 1360 «про затвердження положення про вста-
новлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності», 
зареєстровано в міністерстві юстиції України від 30 жовтня 2014 року за 
№ 1364/2614. так, регуляторним актом з метою захисту прав інвесторів, 
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в цінні папери впроваджено механізм визнання емітента таким, що має 
ознаки фіктивності, а також для запобігання обігу цінних паперів, що 
мають ознаки фіктивності, запроваджено процедуру зупинення комісією 
обігу таких цінних паперів.

в Україні досить велика частина підприємств вибрала акціонерну органі-
заційно-правову форму, і позитивним є той факт, що наразі стрімко зростає 
інтерес акціонерних товариств до вдосконалення корпоративних прав, кор-
поративних відносин і корпоративного управління. так, для вдосконалення 
практики корпоративного управління в Україні комісією у 2014 році розро-
блено нову редакцію принципів корпоративного управління. насамперед, 
документ має на меті поступове наближення українського законодавства до 
правил та рекомендацій Європейського союзу, а також враховує принципи 
корпоративного управління оесР (організації економічного співробітництва 
та розвитку). також текст документа містить важливі принципи та рекомен-
дації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких 
має допомогти у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкуренто-
спроможності.

зазначимо, що відповідно до закону України «про обіг векселів в Україні» 
національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з 
національним банком України визначає склад та порядок розміщення обов’яз-
кових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий банківський 
вексель, виданий як електронний документ. так, для реалізації зазначеної 
норми, з урахуванням положень Уніфікованого закону про переказні та прості 
векселі, запровадженого женевською конвенцією 1930 року, прийнято рішен-
ня комісії від 04.03.2014 № 277 «про встановлення реквізитів фінансових 
казначейських векселів», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 
24 березня 2014 за № 365/25142.

обов’язковою умовою ефективного функціонування ринку цінних паперів, 
успішного виконання на ньому інвестиційної та професійної діяльності є про-
зора система розкриття інформації про учасників фондового ринку. система 
розкриття інформації на фондовому ринку дає можливість інвесторам та ін-
шим зацікавленим особам оцінювати ефективність управління інвестиційни-
ми процесами, створює умови для добросовісної конкуренції між емітентами 
цінних паперів. так, для удосконаленням системи розкриття інформації на 
ринку цінних паперів прийнято рішення комісії від 16.12.2014 № 1713 «про 
затвердження змін до положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів», зареєстровано в міністерстві юстиції України від 30 грудня 2014 року 
за №1657/26434. зокрема, цей регуляторний акт передбачає врегулювання 
низки питань, що виникають у зв’язку з розвитком інфраструктури фондового 
ринку та стосуються зручності відстеження даних, які емітент оприлюднює 
в системі розкриття інформації нкцпФР.

Бухгалтерський облік та аудит на ринку цінних паперів

У світлі євроінтеграційних процесів в Україні пріоритетних напрямів набу-
вають заходи щодо створення ефективної та надійної системи бухгалтерського 
обліку та аудиту відповідно до міжнародних стандартів, враховуючи існуючі 
практики Європейського союзу. одним із таких заходів реформування наці-
ональної системи бухгалтерського обліку є процес впорядкування складання 
фінансової звітності за міжнародними стандартами. відповідно до закону 
України «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» публіч-
ні акціонерні товариства, банки, страховики складають фінансову звітність 
за мсФз (міжнародними стандартами фінансової звітності) з 2012 року, а 
професійні учасники фондового ринку з 2013 року. компанії з управління 
активами, в свою чергу, розпочнуть розкривати інформацію про свою діяль-
ність за мсФз з 1 січня 2015 року (діаграма 94).
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зазначимо, що складання фінансової звітності за мсФз дозволить керів-
никам, бухгалтерам та аудиторам суттєво покращити якість інформації, яка 
розкривається на ринку цінних паперів, а також зробить її більш прозорою та 
зрозумілою для інвесторів. це, дасть змогу усунути економічні та торговельні 
бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові 
ринку капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище.

з метою розробки та здійснення комплексних заходів з питань бухгалтер-
ського обліку, аудиту та внутрішнього контролю в системі корпоративних 
відносин, а також створення передумов для впровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності на фондовому ринку України створено 
консультаційну раду з бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних 
паперів при нкцпФР. в межах її компетенції протягом 2014 року розгля-
нуто низку питань щодо сучасного стану та напрямів подальшого розвитку 
бухгалтерського обліку на ринку цінних паперів в контексті міжнародних 
тенденцій гармонізації фінансової звітності, приведення нормативно-право-
вих актів комісії у відповідність до вимог Директив Європейського союзу 
тощо.

До повноважень нкцпФР входить ведення Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, що здійснюється відповідно до рішення комісії від 25.10.2012 
№ 1519 «про затвердження порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів», зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525. так, цей реєстр є відкритим і розміщений на 
офіційному сайті нкцпФР.

якщо говорити про статистичні дані, то загальна кількість аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів станом на кінець 2014 року становила 172. так, ре-
гулятором було видано 50 свідоцтв щодо внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів. крім того, виключено з реєстру 56 аудитор-
ських фірм, із яких вісім за порушення вимог нормативно-правових актів  
нкцпФР, що регулюють діяльність аудиторських фірм на ринку цінних паперів  
(діаграма 95).

76
2014    Річний звіт НКЦПФР

рішення Комісії від 04.03.2014 № 277 «Про вста-
новлення реквізитів фінансових казначейських 
векселів», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України від 24 березня 2014 за № 365/25142.

Обов’язковою умовою ефективного функ-
ціонування ринку цінних паперів, успішного ви-
конання на ньому інвестиційної та професійної 
діяльності є прозора система розкриття інформа-
ції про учасників фондового ринку. Система роз-
криття інформації на фондовому ринку дає мож-
ливість інвесторам та іншим зацікавленим особам 
оцінювати ефективність управління інвестиційни-
ми процесами, створює умови для добросовісної 

конкуренції між емітентами цінних паперів. Так, 
для удосконаленням системи розкриття інфор-
мації на ринку цінних паперів прийнято рішення 
Комісії від 16.12.2014 № 1713 «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів», зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України від 30 грудня 2014 року 
за №1657/26434. Зокрема, цей регуляторний акт 
передбачає врегулювання низки питань, що ви-
никають у зв’язку з розвитком інфраструктури 
фондового ринку та стосуються зручності відсте-
ження даних, які емітент оприлюднює в системі 
розкриття інформації НКЦПФР.

Бухгалтерський облік та аудит на ринку цінних паперів
У світлі євроінтеграційних процесів в Украї-

ні пріоритетних напрямів набувають заходи щодо 
створення ефективної та надійної системи бухгал-
терського обліку та аудиту відповідно до міжна-
родних стандартів, враховуючи існуючі практики 
Європейського Союзу. Одним із таких заходів ре-
формування національної системи бухгалтерського 
обліку є процес впорядкування складання фінансо-
вої звітності за міжнародними стандартами. Від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» публічні 
акціонерні товариства, банки, страховики склада-
ють фінансову звітність за МСФЗ (Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності) з 2012 року,  

а професійні учасники фондового ринку з 2013 року. 
Компанії з управління активами, в свою чергу, роз-
почнуть розкривати інформацію про свою діяль-
ність за МСФЗ з 1 січня 2015 року (діаграма 94).

Зазначимо, що складання фінансової звітнос-
ті за МСФЗ дозволить керівникам, бухгалтерам та 
аудиторам суттєво покращити якість інформації, 
яка розкривається на ринку цінних паперів, а та-
кож зробить її більш прозорою та зрозумілою для 
інвесторів. Це, дасть змогу усунути економічні та 
торговельні бар’єри, активізувати надходження 
іноземних інвестицій, виходити на світові ринку 
капіталу, формувати конкурентоспроможне рин-
кове середовище.

Закон України 
«Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні»

Складання фінансової звітності за МСФЗ
♦ забезпечить високий рівень якості інформації щодо фінансового стану та діяльності компаній
♦ сприятиме підвищенню достовірності інформації та рівня довіри інвесторів до фінансової
звітності вітчизняних підприємств
♦ стимулюватиме зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та надходженню
іноземних інвестицій в економіку України

Запровадження МСФЗ 
на ринку цінних паперів 

З 2012 року
Публічні акціонерні товариства

З 2013 року
Професійні учасники ринку 

цінних паперів

З 2015 року
Компанії з управління 

активами

З метою розробки та здійснення комплексних 
заходів з питань бухгалтерського обліку, аудиту та 
внутрішнього контролю в системі корпоративних 

відносин, а також створення передумов для впро-
вадження міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності на фондовому ринку України створено Кон-

Діаграма 94. Складання фінансової звітності  
за Міжнародними стандартами фінансової звітності
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Річний звіт НКЦПФР 2014
77

сультаційну раду з бухгалтерського обліку та аудиту 
на ринку цінних паперів при НКЦПФР. В межах її 
компетенції протягом 2014 року розглянуто низку 
питань щодо сучасного стану та напрямів подаль-
шого розвитку бухгалтерського обліку на ринку 
цінних паперів в контексті міжнародних тенден-
цій гармонізації фінансової звітності, приведення 
нормативно-правових актів Комісії у відповідність 
до вимог Директив Європейського Союзу тощо.

До повноважень НКЦПФР входить ведення 
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, що здійснюється відповід-
но до рішення Комісії від 25.10.2012 № 1519 «Про 
затвердження Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 28 грудня 2012 року за № 2213/22525. 
Так, цей реєстр є відкритим і розміщений на офі-
ційному сайті НКЦПФР.

Якщо говорити про статистичні дані, то за-
гальна кількість аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів станом на кінець 
2014 року становила 172. Так, регулятором було 
видано 50 свідоцтв щодо внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів. Крім того, виключено з реєстру 
56 аудиторських фірм, із яких вісім за порушення 
вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що 
регулюють діяльність аудиторських фірм на рин-
ку цінних паперів (діаграма 95).

2013 179 128 2 37 8
2014 50 271 56 18 49

Внесення до 
реєстру  

аудиторських 
фірм

Внесення 
змін до реєстру  
аудиторських 

фірм

Виключення з 
реєстру  

аудиторських 
фірм

Відмови у внесенні 
до  реєстру 

аудиторських 
фірм

Повернення без 
розгляду 

документів на 
внесення (внесення 

змін) до реєстру 
аудиторських фірм

Об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та саморегулівні 
організації професійних учасників фондового ринку (СРО)

Важливою умовою успішного функціону-
вання фондового ринку є досконала система його 
регулювання, яка охоплює всіх учасників фон-
дового ринку і забезпечує здійснення ними своєї 
діяльності відповідно до встановлених правил. 
Згідно із Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» регулювання фондового ринку 
здійснюють держава та саморегулівні організації.

Метою діяльності СРО є посилення дієвості 
саморегулювання, упорядкованості на фондовому 
ринку, дисциплінованості учасників ринку цінних 
паперів та захист інтересів їх членів.

Основними завданнями, які ставлять перед 
собою СРО, залишаються:

• розроблення і затвердження обов’язкових
для виконання членами СРО Правил (стан-

Діаграма 95. Інформація щодо ведення Реєстру аудиторських фірм,  
які можуть проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних паперів

об’єднання професійних учасників фондового ринку (оПу)  
та саморегулівні організації професійних  

учасників фондового ринку (сРо)

важливою умовою успішного функціонування фондового ринку є досконала 
система його регулювання, яка охоплює всіх учасників фондового ринку і за-
безпечує здійснення ними своєї діяльності відповідно до встановлених правил. 
згідно із законом України «про цінні папери та фондовий ринок» регулювання 
фондового ринку здійснюють держава та саморегулівні організації.

метою діяльності сРо є посилення дієвості саморегулювання, упорядкова-
ності на фондовому ринку, дисциплінованості учасників ринку цінних паперів 
та захист інтересів їх членів.

основними завданнями, які ставлять перед собою сРо, залишаються:
 розроблення і затвердження обов’язкових для виконання 

членами сРо правил (стандартів) провадження відповідного виду 
професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих пра-
вил (стандартів), які прямо встановлені законом, та здійснення 
контролю за їх дотриманням членами організації;

 сприяння здійсненню професійної діяльності членами сРо 
на фондовому ринку;

 впровадження норм професійної етики в практичній діяль-
ності учасників об’єднання;

 розроблення і затвердження методичних рекомендацій 
щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку;

 розроблення та здійснення заходів щодо захисту прав членів 
сРо;

 розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушен-
ням членами сРо норм законодавства та внутрішніх документів сРо, 
у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;
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 розгляд скарг членів сРо щодо порушення вимог чинного 
законодавства професійними учасниками фондового ринку;

 впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, 
пов’язаних із професійною діяльністю учасників об’єднання;

 моніторинг дотримання статуту та внутрішніх документів 
об’єднання його учасниками;

 застосування заходів дисциплінарного впливу до членів сРо 
у разі виявлення порушень статуту сРо, внутрішніх документів 
сРо.

На кінець 2014 року в Україні  
здійснювали діяльність наступні СРО:

 професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за видом 
професійної діяльності— депозитарна діяльність);

 професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за видом 
професійної діяльності — діяльність з торгівлі цінними паперами);

 Українська асоціація інвестиційного бізнесу (за видом 
професійної діяльності — діяльність з управління активами інсти-
туційних інвесторів);

 асоціація «Українські фондові торговці (за видом профе-
сійної діяльності — діяльність з торгівлі цінними паперами);

 асоціація «Українські фондові торговці (за видом профе-
сійної діяльності — депозитарна діяльність).

Також на кінець 2014 року в Україні  
здійснювали діяльність наступні ОПУ:

 професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за видом 
професійної діяльності — депозитарна діяльність);

 професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за видом 
професійної діяльності — діяльність з торгівлі цінними паперами);

 Українська асоціація інвестиційного бізнесу (за видом 
професійної діяльності — діяльність з управління активами інсти-
туційних інвесторів);

 асоціація «Українські фондові торговці» (за видом профе-
сійної діяльності — діяльність з торгівлі цінними паперами);

 асоціація «Українські фондові торговці» (за видом профе-
сійної діяльності — депозитарна діяльність);

 асоціація «Фондове партнерство» (за видом професійної 
діяльності — депозитарна діяльність);

 асоціація «Фондове партнерство» (за видом професійної 
діяльності — діяльність з торгівлі цінними паперами).

враховуючи вимоги, яких потребує фондовий ринок, протягом останніх 
років комісією проводиться послідовна робота щодо встановлення єдиного 
підходу до створення та функціонування опУ та сРо, зокрема, створення 
уніфікованої правової бази за кожним видом професійної діяльності на ринку 
цінних паперів, спрямованої на забезпечення стабільності ринку та безпеки 
діяльності на ньому як для професійних учасників, так і для інвесторів; по-
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силення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регулятор-
них вимог, уніфікованих правил та стандартів, а також підвищення дієвості 
саморегулювання та покращення взаємодії з державними органами.

відповідно до закону України «про цінні папери та фондовий ринок» ко-
місія може делегувати сРо повноваження з регулювання фондового ринку, 
визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цієї сРо.

Для запровадження єдиного підходу до процедури делегування повнова-
жень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку 
прийнято рішення комісії від 26.11.2013 № 2670 «про затвердження порядку 
розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового 
ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних 
учасників фондового ринку та прийняття рішення», яке було зареєстровано в 
міністерстві юстиції України від 27 січня 2014 року за № 170/24947.

Регулювання та контроль  
за професійною діяльністю на фондовому ринку

Регулювання ринку цінних паперів – здійснення системи заходів впорядку-
вання, контролю та нагляду за фондовим ринком з метою забезпечення його 
соціальної справедливості, прозорості, надійності й відкритості та запобігання 
порушенням на ньому.

ефективне функціонування ринку цінних паперів пов’язане з наявністю 
цілісної інфраструктури та професійних учасників фондового ринку. варто за-
значити, що інфраструктура фондового ринку представлена значною кількістю 
професійних учасників фондового ринку. професійні учасники здійснюють 
професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі ліцензії, виданої 
національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у порядку, вста-
новленому законодавством.

так, на кінець 2014 року кількість ліцензій, які видано комісією профе-
сійним учасникам фондового ринку, становила 1 125 (таблиця 50). водночас 
професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснювало 858 професій-
них учасників фондового ринку. кількість професійних учасників фондового 
ринку поступово зменшується, що пов’язано, перш за все, з більш ретельним 
підходом комісії до процедури видачі їм ліцензій та підвищенням вимог ре-
гулятора до профучасників.

Таблиця 50

динаміка кількості виданих ліцензій за видами професійної  
діяльності на фондовому ринку

Професійні учасники
станом на
31.12.2010

станом на
31.12.2011

станом на
31.12.2012

станом на
31.12.2013

станом на
31.12.2014

торговці цінними паперами 763 733 647 554 462

зберігачі 372 384 369 - -

Реєстратори 297 188 134 - -

Депозитарні установи - - - 316 306

компанії з управління активами 361 360 358 349 345

Депозитарій 2 2 2 1 1

клірингові депозитарії 2 2 2 - -

особи, що провадять клірингову діяльність - - - 1 1

Фондові біржі 10 10 10 10 10

усього 1807 1679 1522 1231 1125

серед основних завдань комісії протягом 2014 року була актуалізація лі-
цензійних умов, що обумовлено приведенням нормативної бази нкцпФР у 
відповідність до вимог чинного законодавства та змін, що відбулись у ньому.

так, для удосконалення окремих норм, що регулюють умови зупинення дії 
та анулювання ліцензії та врегулювання питань, що пов’язані з цією проце-
дурою, прийнято рішення комісії від 23.09.2014 № 1246 «про затвердження 
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змін до порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», зареєстроване 
в міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1297/26074. клю-
човими змінами, прийнятими регулятором, є уточнення підстав та причин, за 
якими комісія може зупинити дію ліцензії профучасника фондового ринку. 
зокрема, у разі проведення перевірки щодо ознак маніпулювання на фондовій 
біржі, незаконного поширення інсайдерської інформації та її використання у 
власних корисних цілях або корисних цілях інших осіб. окрім того, підставою 
також може бути правопорушення на ринку цінних паперів, за яким триває 
перевірка і яке може призвести до нехтування правами інвесторів.

Протягом 2014 року Комісією було прийнято низку рішень щодо вдо-
сконалення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку, а саме:

– Рішення комісії від 14.05.2013 № 814 «про затвердження ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – депозитарної діяльності», зареєстроване в міністерстві 
юстиції України 1 червня 2013 року за № 853/23385;

- Рішення комісії від 30.09.2014 № 1288 «про затвердження змін до 
ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване 
в міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року за № 1313/26090;

- Рішення комісії від 23.12.2014 № 1779 «про внесення змін до лі-
цензійних умов провадження професійної діяльності на ринку ціннихпа-
перів – діяльності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в 
міністерстві юстиції 15 січня 2015 року за № 33/26478.
 

Регулювання діяльності торговців цінними паперами  
та фондових бірж

загальна кількість торговців цінними паперами станом на 31.12.2014 ста-
новила 462. на кінець 2014 року регулятором видано ліцензії на здійснення 
певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме:

• за напрямом брокерської діяльності – 451;

• за напрямом дилерської діяльності – 435;

• за напрямом андеррайтингу – 158;

• за напрямом діяльності з управління цінними паперами – 60;

• за напрямом діяльності з управління іпотечним покриттям – 1.

невід’ємним атрибутом сучасної ринкової економіки є біржовий ринок. 
на кінець 2014 року на вітчизняному ринку цінних паперів функціонувало 
10 фондових бірж:

• київська міжнародна фондова біржа;

• Придніпровська фондова біржа;

• Українська міжбанківська валютна біржа;

• Українська міжнародна фондова біржа;

• Українська фондова біржа;

• Східно-Європейська фондова біржа;

• Українська біржа;

• Фондова біржа «ІННЕКС»;

• Фондова біржа «ПФТС»;

• Фондова біржа «Перспектива».
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незважаючи на розвиненість цього сегменту ринку, комісія ставила перед 
собою завдання із вдосконалення та модернізації діяльності бірж, а також 
стимулювання зростання ліквідності національного фондового ринку.

протягом 2014 року провадилась активна діяльність щодо запобігання 
ситуації маніпулювання на фондовому ринку. так, регулятором було при-
йнято рішення комісії від 22.01.2014 № 46 «про внесення змін до порядку 
запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними 
паперами на фондовій біржі», зареєстроване в міністерстві юстиції України 
від 6 лютого 2014 року за № 239/25016.

також з метою перегляду ситуації цінової нестабільності і введення нових 
понять, зокрема, поняття «критеріїв ліквідності цінного папера», які дозволять 
ранжувати цінні папери за ступенем їх ліквідності та нададуть можливість 
інвесторам управляти ризиками, пов’язаними з купівлею – продажем цін-
них паперів на фондових біржах, а також приймати відповідні управлінські 
рішення щодо отримання прибутку регулятором прийнято рішення комісії 
від 04.11.2014 № 1492 «про затвердження змін до положення про функціо-
нування фондових бірж», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 
20 листопада 2014 року за № 1478/26255.

окрім того, регулятор зробив черговий крок до удосконалення процедури 
проведення конкурсу з визначення фондових бірж, на яких може здійсню-
ватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, 
прийнявши рішення комісії від 04.11.2014 № 1493 «про внесення змін до 
положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійсню-
ватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій», 
зареєстроване в міністерстві юстиції України від 20 листопада 2014 року за 
№ 1474/26251.

також у 2014 році тривала активна робота з удосконалення окремих норм, 
що регулюють умови провадження професійної діяльності з торгівлі цінними 
паперами. так, прийнято рішення комісії від 02.07.2014 № 853 «про внесен-
ня змін до деяких нормативних актів», зареєстроване в міністерстві юстиції 
України від 25 липня 2014 року за № 863/25640. зазначений регуляторний 
акт удосконалює порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж 
та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді; 
порядок призначення державних представників на фондових біржах, у депо-
зитаріях та призначення тимчасових керівників фондових бірж.

водночас для уточнення норми щодо погодження національним банком 
України деривативів, базовим активом яких є валютні цінності, прийнято 
рішення комісії від 15.04.2014 № 474 «про внесення змін до нормативно-пра-
вового акта», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 29 квітня 2014 
року за № 464/25240, яким вносяться зміни до положення про порядок реє-
страції змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій 
біржі деривативів.

важливим залишалось питання щодо удосконалення системи подання 
звітності до комісії та розміщення інформації в загальнодоступній базі даних 
нкцпФР, що сприятиме отриманню інвесторами (потенційними інвестора-
ми) повної, достовірної та оперативної інформації з метою прийняття ними 
виваженого інвестиційного рішення. У зв’язку з цим було прийнято рішення 
комісії від 23.04.2014 № 532 «про внесення змін до рішення національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131», 
зареєстроване в міністерстві юстиції України від 16 травня 2014 року за № 
509/25286; рішення комісії від 23.09.2014 № 1245 «про внесення змін до 
положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення 
діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання від-
повідних документів до національної комісії з цінних паперів та фондового 
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ринку», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 13 жовтня 2014 
року за № 1232/26009; рішення комісії від 30.09.2014 № 1286 «про внесен-
ня змін до положення про порядок складання та подання інформації щодо 
діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників 
фондового ринку до національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2014 року 
за № 1298/26075.

також у 2014 році регулятором проводилась робота щодо приведення нор-
мативно-правових актів комісії у відповідність до закону України «про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу», зокрема, в частині виключення обов’язкової наявності у 
юридичних та фізичних осіб печатки.

Регулювання депозитарної та клірингової діяльності

Депозитарна система є невід’ємною частиною діяльності на фондовому 
ринку, тому її ефективне функціонування є запорукою реалізації принципів 
прозорості та справедливості стосовно цін на інвестиційні ресурси.

Український фондовий ринок запам’ятає жовтень 2013 року, як час впро-
вадження нових стандартів зберігання та обслуговування обігу фондових 
цінностей. з прийняттям верховною Радою України закону України «про 
депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI відбулося 
реформування депозитарної системи України шляхом створення центрального 
депозитарію цінних паперів і Розрахункового центру з обслуговування догово-
рів на фінансових ринках, а також системи депозитарних установ (проведено 
трансформацію учасників депозитарної системи (зберігачів та реєстраторів) 
у новий вид учасників ринку – депозитарні установи). До того ж, вирішено 
одночасно проблеми щодо удосконалення інфраструктури ринку цінних па-
перів в сфері депозитарної діяльності, уніфіковано облік права власності на 
цінні папери, забезпечено дотримання при здійсненні розрахунків принципу 
«поставка проти платежу».

зазначимо, що трансформація вітчизняної депозитарної системи забезпечила 
функціонування на кінець 2014 року 306 депозитарних установ, які здійсню-
ють зберігання та облік емісійних цінних паперів, розрахунки по операціях 
з ними, а також облік прав власності на цінні папери (таблиця 51).

Таблиця 51

Кількість професійних учасників, які мали ліцензії  
на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку –  

депозитарної діяльності та клірингової діяльності

вид професійної діяльності
Cтаном на 
31.12.2013

Cтаном на 
31.12.2014

депозитарна діяльність депозитарної установи 316 306

діяльність із зберігання активів спільного інвестування 93 83

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів 29 28

клірингова діяльність 1 1

протягом 2014 року регулятором здійснювались заходи, спрямовані на 
удосконалення процесів функціонування депозитарної системи, взаємодії між 
її учасниками та забезпечення проведення розрахунків за правочинами щодо 
цінних паперів. за результатами практичної роботи учасників депозитарної 
системи за новими правилами виникали проблемні питання, вирішення яких 
неможливо було здійснити оперативними заходами, виявлялися недоліки, 
які необхідно було усунути для покращення функціонування депозитарної 
системи. тому, враховуючи наявність деяких неврегульованих питань відпо-
відно до вимог законодавства про депозитарну систему, комісією спільно з 
учасниками фондового ринку протягом 2014 року розроблено та прийнято 21 
нормативно-правовий акт.
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Для забезпечення ефективності процесів функціонування депозитарної 
системи, проведення клірингу та розрахунків удосконалено вимоги до прова-
дження діяльності депозитарних установ щодо зберігання активів інституцій-
них інвесторів, врегульовано правовідносини між учасниками депозитарної 
системи щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за 
цінними паперами, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за право-
чинами щодо цінних паперів, врегульовано питання щодо виплати доходів за 
цінними паперами емітентів у вигляді коштів.

крім того, врегульовано процедуру забезпечення існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі, визначено механізм обміну розміщених 
емітентом акцій на пред’явника, що існують у документарній формі, на іменні 
акції бездокументарної форми існування.

також комісією удосконалено порядок провадження депозитарної діяльно-
сті центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами, 
зокрема, уточнено норми щодо:

 обліку прав власності на цінні папери, що є об’єктами 
комунальної власності, проведення на рахунках у цінних паперах 
облікових операцій за вчиненими правочинами щодо цінних папе-
рів на фондовій біржі при проведенні розрахунків без дотримання 
принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

 здійснення центральним депозитарієм цінних паперів оди-
ночних розрахунків; підстав здійснення центральним депозитарієм 
цінних паперів, депозитарними установами безумовних операцій 
щодо цінних паперів/прав на цінні папери;

 здійснення центральним депозитарієм цінних паперів 
безумовної операції щодо обмеження/зняття обмеження здійснен-
ня операцій з цінними паперами певного випуску та підстав для 
проведення таких операцій.

крім того, для захисту прав учасників ринку цінних паперів конкретизовано 
норми щодо провадження особою, що здійснює кліринг, клірингової діяльно-
сті, а саме стосовно порядку створення та використання гарантійного фонду 
у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, що створюється 
для забезпечення виконання зобов’язань учасників клірингу.

Водночас протягом 2014 року Комісією з метою удосконалення процесів 
функціонування депозитарної системи прийняттю низку рішень:

 Рішення комісії від 27.12.2013 № 2995 «про затвердження змін до 
положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання ак-
тивів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 
1106», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 24 січня 2014 
року за № 156/24933;

 Рішення комісії від 22.01.2014 № 47 «про затвердження положення 
про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездоку-
ментарній формі», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 6 
лютого 2014 року за № 241/25018;

 Рішення комісії від 08.04.2014 № 431 «про затвердження положен-
ня про припинення депозитарною установою провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності», зареєстро-
ване в міністерстві юстиції України від 2 квітня 2014 за № 459/25236;

 Рішення комісії від 08.04.2014 № 433 «Щодо запобігання пору-
шенням прав власності на цінні папери», зареєстроване в міністерстві 
юстиції України від 22 квітня 2014 року за № 440/25217;
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 Рішення комісії від 15.04.2014 № 475 «про затвердження типової 
форми договору між тимчасовим адміністратором професійного учасника 
депозитарної системи України та національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку», зареєстроване в міністерстві юстиції України 
від 7 травня 2014 року за № 485/25262;

 Рішення комісії від 15.04.2014 № 476 «про затвердження вимог 
до особи, яка може бути призначена тимчасовим адміністратором про-
фесійного учасника депозитарної системи України», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 7 травня 2014 року за № 486/25263;

 Рішення комісії від 07.10.2014 № 1316 «про внесення змін до де-
яких нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової 
діяльності (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу)», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 23 жовтня 2014 року за № 1321/26098;

 Рішення комісії від 11.11.2014 № 1511 «Щодо запобігання пору-
шень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників», 
зареєстроване в міністерстві юстиції України від 1 грудня 2014 року за 
№ 1534/26311;

 Рішення комісії від 11.11.2014 № 1512 «про особливості проваджен-
ня депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території 
автономної Республіки крим та міста севастополя», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 2 грудня 2014 року за № 1536/26313;

 Рішення комісії від 23.04.2014 № 531 «про затвердження змін 
до порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до 
центрального депозитарію цінних паперів», зареєстроване в міністерстві 
юстиції України від 16 травня 2014 року за № 508/25285;

 Рішення комісії від 18.11.2014 № 1541 «про внесення змін до поло-
ження про припинення депозитарною установою провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності», зареєстроване 
в міністерстві юстиції України від 23 жовтня 2014 року за № 1321/26098;

 Рішення комісії від 24.06.2014 № 804 «Щодо конвертації випущених 
емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції», 
зареєстроване в міністерстві юстиції України від 15 липня 2014 року 
за № 814/25591;

 Рішення комісії від 24.06.2014 № 805 «про затвердження порядку 
забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсут-
ності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
певного випуску», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 26 
вересня 2014 року за № 1021/25798;

 Рішення комісії від 24.06.2014 № 807 «про внесення змін до дея-
ких нормативноправових актів національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками 
депозитарної системи України», зареєстроване в міністерстві юстиції 
України від 15 липня 2014 року за № 813/25590;

 Рішення комісії від 02.07.2014 № 854 «про внесення змін до по-
ложення про провадження депозитарної діяльності», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 21 вересня 2014 року за № 1005/25782;

 Рішення комісії від 25.11.2014 № 1575 «про внесення змін до по-
ложення про провадження депозитарної діяльності», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 19 грудня 2014 року за № 1623/26400;

 Рішення комісії від 25.11.2014 № 1576 «про внесення змін до поло-
ження про клірингову діяльність», зареєстроване в міністерстві юстиції 
України від 16 січня 2015 року за № 55/26500.
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з урахуванням соціально-політичної ситуації в країні, що склалася у 2014 
році, для запобігання порушенням прав власності на цінні папери, забезпечен-
ня захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності 
професійних учасників фондового ринку, регулятором прийнято ряд рішень, 
що визначають порядок дій депозитарних установ, які провадили депозитарну 
діяльність на території автономної Республіки крим та міста севастополя, а 
також у Донецькій та луганській областях.

Регулювання діяльності інституційних інвесторів

інституційні інвестори витупають в ролі фінансових посередників, головним 
завданням яких є акумулювання довгострокового капіталу та його ефективне 
розміщення. так, станом на 31.12.2014 на українському фондовому ринку 
діяльність з управління активами здійснювали 345 професійних учасників. 
водночас кількість корпоративних та пайових інвестиційних фондів на кінець 
минулого року становила 2 053, з них: 376 – це корпоративні інвестиційні 
фонди, а 1 677 – пайові. Для порівняння, на початок року кількість таких ісі 
становила 2 026, з них: 374 – корпоративні і 1652 – пайові. протягом останніх 
років простежується відносне зростання кількості інституційних інвесторів, 
що свідчить про зростання ефективності роботи ісі.

У 2014 році комісія продовжила роботу над удосконаленням норм, які 
регулюють діяльність компаній з управління активами, інститутів спільного 
інвестування та недержавних пенсійних фондів. зокрема, були затверджені 
наступні рішення:

 Рішення комісії від 28.01.2014 № 113 «про затвердження змін до 
положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвести-
ційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)», заре-
єстроване в міністерстві юстиції України від 13.02.2014 за № 290/25067;

 Рішення комісії від 28.10.2014 № 1448 «про внесення змін до по-
ложення про особливості здійснення діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів», зареєстроване в міністерстві юстиції України 
від 12.11.2014 за № 1435/26212;

 Рішення комісії від 29.07.2014 № 971 «про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» зареєстроване в міністерстві юстиції України від 
18.09. 2014 за № 1136/25913;

 Рішення комісії від 29.07.2014 № 972 «про затвердження порядку 
розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного 
інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до 
викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, 
що ліквідуються», зареєстроване міністерстві юстиції України від 24.12. 
2014 за № 1631/26408;

 Рішення комісії від 09.09.2014 № 1183 «про внесення змін до рі-
шення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 
серпня 2013 року № 1468», зареєстроване в міністерстві юстиції України 
від 30.09.2014 за № 1177/25954.

 крім того, у 2014 році комісія працювала й над удосконаленням діяльності 
пайових та корпоративних інвестиційних фондів, зокрема, внесено зміни до 
наступних регуляторних актів:

• Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) ін-
вестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії);

• Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 
інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск;

• Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестицій-
них фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній;
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також регулятором спрощено процедуру розкриття інформації щодо при-
пинення діяльності інститутів спільного інвестування та уніфіковано терміни 
подання звітності одним професійним учасником фондового ринку шляхом 
прийняття рішення комісії від 23.09.2014 № 1249 «про затвердження змін 
до положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з 
управління активами та особами, що здійснюють управління активами недер-
жавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в міністерстві 
юстиції України від 14.10.2014 за № 1268/26045.

Додамо, що протягом 2014 року регулятором проводилась робота щодо при-
ведення нормативно-правових актів комісії у відповідність до закону України 
«про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку відкриття бізнесу», зокрема, в частині виключення обов’язкової на-
явності у юридичних та фізичних осіб печатки.

 
Пруденційний нагляд на фондовому ринку

протягом минулого року комісією продовжувалась активна діяльність щодо 
впровадження пруденційного та консолідованого нагляду на ринку цінних 
паперів, зокрема, проводилась робота з удосконалення методологічної бази 
пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку. так, 
протягом 2014 року комісією прийнято:

 Рішення комісії від 25.03.2014 № 343 «про внесення змін до рі-
шення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 
січня 2013 року № 37 та нормативно-правових актів щодо пруденційних 
нормативів професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване 
в міністерстві юстиції України від 11.04.2014 за № 411/25188;

 Рішення комісії від 03.06.2014 № 730 «про затвердження змін до 
положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстроване в мініс-
терстві юстиції України від 23.06.2014 за № 676/25453.

крім того, з метою встановлення єдиної системи нагляду за дотриманням 
професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів для 
виявлення проблем у їх фінансовому стані на ранніх стадіях формування у 
2014 році рішенням комісії від 03.06.2014 № 731, зареєстрованим в мініс-
терстві юстиції України від 30.07.2014 за № 882/25659, було затверджене 
положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками 
фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності, яке визначило 
порядок здійснення регулятором нагляду за дотриманням професійними 
учасниками фондового ринку у своїй діяльності вимог щодо пруденційних 
нормативів, встановлених нормативно-правовими актами комісії, а також 
заходи реагування з боку регулятора у разі недотримання зазначених вимог.

також протягом 2014 року тривала робота з удосконалення методологічної 
бази консолідованого нагляду за діяльністю небанківських фінансових груп, 
переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку. так, прийнято 
рішення комісії від 28.10.2014 № 1450 «про внесення змін до положення 
про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, 
переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване в 
міністерстві юстиції України від 12.11.2014 за №1 433/26210.

У 2014 році проведено аналіз дотримання пруденційних нормативів про-
фесійними учасниками фондового ринку: торговцями цінними паперами, 
депозитарними установами, особами, які провадять клірингову діяльність, 
компаніями з управління активами та центральним депозитарієм.
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зазначимо, що протягом року спостерігалась тенденція до покращення 
значень пруденційних показників у всіх учасників ринку цінних паперів, до 
яких застосовуються відповідні вимоги.

так, за результатами діяльності компаній з управління активами комісі-
єю проведено аналіз дотримання ними пруденційних нормативів. Динаміку 
кількості компаній з управління активами, що мали негативні відхилення від 
встановлених вимог наведено в діаграмі 96. так, кількість таких компаній 
знизилась протягом року на 4 %.
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Так, за результатами діяльності компаній з 
управління активами Комісією проведено ана-
ліз дотримання ними пруденційних нормативів. 
Динаміку кількості компаній з управління актива-

ми, що мали негативні відхилення від встановле-
них вимог наведено в діаграмі 96. Так, кількість 
таких компаній знизилась протягом року на 4 %.

Структуру активів ІСІ, що знаходились в 
управлінні тих КУА, які мали негативні відхилен-

ня пруденційних нормативів, наведено в діагра-
мі 97. 

Цінні папери 
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунку 
Інвестицій у банківські метали 
Об'єкти нерухомого майна 
Інші інвестиції 
Дебіторська заборгованість 

35,15

2,38

0

15,95

45,62

0,91

Протягом 2014 року депозитарні установи 
дотримувались вимог, встановлених до коефіцієн-
тів фінансування та платоспроможності. Водночас 
деякі депозитарні установи мали недостатній ре-
гулятивний капітал. Але все ж таки, кількість де-
позитарних установ, що не дотримались вимог до 

регулятивного капіталу, знизилась з початку року 
на 6,7 % (діаграма 98).

Структура складових розрахунку, які нега-
тивно впливали на розмір регулятивного капіталу 
депозитарних установ станом на кінець 2014 року 
наведено в діаграмі 99.
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тів фінансування та платоспроможності. Водночас 
деякі депозитарні установи мали недостатній ре-
гулятивний капітал. Але все ж таки, кількість де-
позитарних установ, що не дотримались вимог до 

регулятивного капіталу, знизилась з початку року 
на 6,7 % (діаграма 98).

Структура складових розрахунку, які нега-
тивно впливали на розмір регулятивного капіталу 
депозитарних установ станом на кінець 2014 року 
наведено в діаграмі 99.

Діаграма 96. Динаміка кількості компаній з управління активами,  
що мали негативні відхилення від встановлених значень  

пруденційних нормативів протягом 2014 року, %

структуру активів ісі, що знаходились в управлінні тих кУа, які мали 
негативні відхилення пруденційних нормативів, наведено в діаграмі 97.

Діаграма 97. Структура активів ІСІ станом на кінець року,  
які знаходяться в управлінні тих КУА, що мали негативні відхилення 

від встановлених пруденційних нормативів протягом 2014 року, %

протягом 2014 року депозитарні установи дотримувались вимог, встанов-
лених до коефіцієнтів фінансування та платоспроможності. водночас деякі 
депозитарні установи мали недостатній регулятивний капітал. але все ж таки, 
кількість депозитарних установ, що не дотримались вимог до регулятивного 
капіталу, знизилась з початку року на 6,7 % (діаграма 98).
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структура складових розрахунку, які негативно впливали на розмір регуля-
тивного капіталу депозитарних установ станом на кінець 2014 року наведено 
в діаграмі 99.
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2014    Річний звіт НКЦПФР
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не дотримались вимог щодо розміру регулятивного капіталу

0,12%
0%

6,77%

7,81%

0,10%

53,74%

0%

0,21% Прострочена понад 30 днів дебіторська 
заборгованість
Нематеріальні активи з залишковою вартістю
Капітальні вкладення у нематеріальні активи
Непокриті збитки
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо 
ці фінансові інвестиції обліковуються установою 
за методом участі у капіталі
Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 
і більше відсотків їх статутного капіталу
Балансова вартість цінних паперів, що не 
перебувають в обігу на фондових біржах
Гудвіл
Векселі одержані
Відстрочені податкові активи

6,91%
24,35%

За результатами діяльності торговців цін-
ними паперами протягом 2014 року Комісією 
проведено аналіз дотримання ними пруденційних 
нормативів. Динаміку кількості торговців цінни-
ми паперами, що мали негативні відхилення від 
встановлених вимог, наведено в діаграмі 100. 
Так, серед торговців цінними паперами спосте-
рігалось поступове зменшення частки суб’єктів, 
які не відповідали встановленим вимогам. Зокре-
ма, частка торговців, які мали порушення хоча 
б одного з пруденційних нормативів, з почат-
ку року зменшилась більше ніж удвічі – з 34,8  % 
до 17,6 %.

Серед факторів, що спричинили негативне 
відхилення значень показників пруденційних нор-
мативів торговців цінними паперами станом на кі-
нець 2014 року були названі наступні:

• наявність у активах цінних паперів емітен-
тів, щодо яких проводиться процедура лік-
відації, обіг цінних паперів яких зупинено
або щодо цінних паперів яких встановлено
обмеження операцій у системі депозитар-
ного обліку (19 суб’єктів);

• наявність у активах цінних паперів, що не

перебувають в обігу хоча б на одній фондо-
вій біржі (17 суб’єктів);

• наявність у активах векселів (16  суб’єктів);
• наявність у активах цінних паперів вен-

чурних фондів (11 суб’єктів);
• наявність у активах простроченої по-

над 30 днів дебіторської заборгованості
(8  суб’єктів);

• зобов’язання (5 суб’єктів);
• непокриті збитки (3 суб’єкти);
• наявність у активах інвестицій у капітал

акціонерних товариств у розмірі 25 % і
більше (2 суб’єкти).

Структура торговців цінними паперами 
(з розподілом за видами діяльності), розмір ре-
гулятивного капіталу яких станом на кінець 
2014 року не відповідав встановленим вимогам, 
наведена в діаграмі 101.

Також до торговців цінними паперами засто-
совувалися показники адекватності капіталу та 
ліквідності. Динаміку кількості торговців цінними 
паперами, які не відповідали вимогам, встановле-
ним до показників, наведено в діаграмі 102. 
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ми паперами, що мали негативні відхилення від 
встановлених вимог, наведено в діаграмі 100. 
Так, серед торговців цінними паперами спосте-
рігалось поступове зменшення частки суб’єктів, 
які не відповідали встановленим вимогам. Зокре-
ма, частка торговців, які мали порушення хоча 
б одного з пруденційних нормативів, з почат-
ку року зменшилась більше ніж удвічі – з 34,8  % 
до 17,6 %.

Серед факторів, що спричинили негативне 
відхилення значень показників пруденційних нор-
мативів торговців цінними паперами станом на кі-
нець 2014 року були названі наступні:

• наявність у активах цінних паперів емітен-
тів, щодо яких проводиться процедура лік-
відації, обіг цінних паперів яких зупинено
або щодо цінних паперів яких встановлено
обмеження операцій у системі депозитар-
ного обліку (19 суб’єктів);
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акціонерних товариств у розмірі 25 % і
більше (2 суб’єкти).

Структура торговців цінними паперами 
(з розподілом за видами діяльності), розмір ре-
гулятивного капіталу яких станом на кінець 
2014 року не відповідав встановленим вимогам, 
наведена в діаграмі 101.

Також до торговців цінними паперами засто-
совувалися показники адекватності капіталу та 
ліквідності. Динаміку кількості торговців цінними 
паперами, які не відповідали вимогам, встановле-
ним до показників, наведено в діаграмі 102. 

Діаграма 98. Динаміка кількості депозитарних установ,  
що мали недостатній розмір регулятивного капіталу  

протягом 2014 року, %

Діаграма 99. Структура складових розрахунку,  
які негативно впливали на розмір регулятивного капіталу  

депозитарних установ станом на кінець 2014 року

за результатами діяльності торговців цінними паперами протягом 2014 
року комісією проведено аналіз дотримання ними пруденційних нормативів. 
Динаміку кількості торговців цінними паперами, що мали негативні відхи-
лення від встановлених вимог, наведено в діаграмі 100. так, серед торговців 
цінними паперами спостерігалось поступове зменшення частки суб’єктів, які 
не відповідали встановленим вимогам. зокрема, частка торговців, які мали 
порушення хоча б одного з пруденційних нормативів, з початку року змен-
шилась більше ніж удвічі – з 34,8 % до 17,6 %.

серед факторів, що спричинили негативне відхилення значень показників 
пруденційних нормативів торговців цінними паперами станом на кінець 2014 
року були названі наступні:

• наявність у активах цінних паперів емітентів, щодо яких проводиться 
процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо цінних 
паперів яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного 
обліку (19 суб’єктів);

• наявність у активах цінних паперів, що не перебувають в обігу хоча 
б на одній фондовій біржі (17 суб’єктів);

• наявність у активах векселів (16 суб’єктів);

• наявність у активах цінних паперів венчурних фондів (11 суб’єктів);
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• наявність у активах простроченої понад 30 днів дебіторської забор-
гованості (8 суб’єктів);

• зобов’язання (5 суб’єктів);

• непокриті збитки (3 суб’єкти);

• наявність у активах інвестицій у капітал акціонерних товариств у 
розмірі 25 % і більше (2 суб’єкти).

структура торговців цінними паперами (з розподілом за видами діяльності), 
розмір регулятивного капіталу яких станом на кінець 2014 року не відповідав 
встановленим вимогам, наведена в діаграмі 101.

також до торговців цінними паперами застосовувалися показники адек-
ватності капіталу та ліквідності. Динаміку кількості торговців цінними па-
перами, які не відповідали вимогам, встановленим до показників, наведено 
в діаграмі 102.

У 2014 році комісією здійснювався аналіз дотримання пруденційних нор-
мативів централь- ним депозитарієм цінних паперів. так, протягом 2014 року 
регулятивний капітал та норматив достатності (адекватності) регулятивного 
капіталу центрального депозитарію відповідали встановленим нормативним 
значенням (діаграма 103).
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Діаграма 100. Динаміка кількості торговців цінними паперами,  
що мали негативні відхилення від встановлених значень  

пруденційних нормативів протягом 2014 року, %

Діаграма 101. Структура торговців цінними паперами  
з розподілом за видами діяльності, розмір регулятивного капіталу 

яких станом на 31.12.2014 не відповідав встановленим вимогам
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У 2014 році Комісією здійснювався аналіз 
дотримання пруденційних нормативів Централь-
ним депозитарієм цінних паперів. Так, протягом 
2014 року регулятивний капітал та норматив  

достатності (адекватності) регулятивного капіталу 
Центрального депозитарію відповідали встанов-
леним нормативним значенням (діаграма 103).

Крім того, у 2014 році Комісією проводився 
аналіз дотримання пруденційних нормативів осо-
бою, яка провадить клірингову діяльність. Такою 
особою, яка провадить клірингову діяльність, є 
Розрахунковий центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках. Так, відповідно до наданої 
інформації у 2014 році, Розрахунковий центр від-
повідав встановленим вимогам щодо норматив-
ного значення коефіцієнта покриття зобов’язань 
учасників клірингу.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку
Комісія координує роботу щодо підготовки 

фахівців з питань фондового ринку, встановлюю-
чи кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють 
професійну діяльність з цінними паперами, та 
проводячи сертифікацію фахівців шляхом видачі 
сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних 
з безпосереднім провадженням професійної ді-
яльності на фондовому ринку.

Так, на базі Українського інституту розвитку 
фондового ринку Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана – 
навчально-методичному центру Комісії, створено 
постійно діючу навчально-методичну Раду з пи-
тань координації роботи з видання методичних по-
сібників та підручників з питань фондового ринку 
і корпоративного управління, до складу якої уві-
йшли представники Комісії та навчальних закла-
дів, з якими регулятором укладено договори про 
співробітництво щодо навчання та атестації фахів-
ців з питань фондового ринку.

Таким чином, в Україні з 1996 року запрова-
джена система професійної підготовки фахівців з 
питань фондового ринку та нагляду за змінами у 

відомостях стосовно їх трудової діяльності. Вона 
включає в себе навчання, складання кваліфікацій-
ного іспиту та отримання сертифіката. 

Підготовка майбутніх фахівців з питань фон-
дового ринку проводиться за типовими програма-
ми навчання фахівців фондового ринку та корпо-
ративного управління, зокрема:

• з питань торгівлі цінними паперами;
• з депозитарної діяльності;
• з питань організації торгівлі цінними папе-

рами;
• з управління активами;
• клірингова діяльність.
Протягом 2014 року навчання в Комісії з 

питань фондового ринку пройшли 2 246 осіб; 
атестацію – 1 908 осіб. Крім того, Комісією було 
видано 1 847 сертифікатів на право здійснення 
дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням 
професійної діяльності на фондовому ринку. До 
бюджету України за видачу сертифіката на право 
здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім про-
вадженням професійної діяльності на фондовому 
ринку, у 2014 році надійшло 831 150 грн.

Діаграма 103. Динаміка значень нормативу достатності  
(адекватності) регулятивного капіталу Центрального депозитарію 

протягом 2014 року

крім того, у 2014 році комісією проводився аналіз дотримання пруденцій-
них нормативів особою, яка провадить клірингову діяльність. такою особою, 
яка провадить клірингову діяльність, є Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках. так, відповідно до наданої інформації у 2014 
році, Розрахунковий центр відповідав встановленим вимогам щодо норматив-
ного значення коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку

комісія координує роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового 
ринку, встановлюючи кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють профе-
сійну діяльність з цінними паперами, та проводячи сертифікацію фахівців 
шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосе-
реднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

так, на базі Українського інституту розвитку фондового ринку київського 
національного економічного університету імені вадима Гетьмана – навчаль-
но-методичному центру комісії, створено постійно діючу навчально-методичну 
Раду з питань координації роботи з видання методичних посібників та підруч-
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ників з питань фондового ринку і корпоративного управління, до складу якої 
увійшли представники комісії та навчальних закладів, з якими регулятором 
укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців 
з питань фондового ринку.

таким чином, в Україні з 1996 року запроваджена система професійної 
підготовки фахівців з питань фондового ринку та нагляду за змінами у відо-
мостях стосовно їх трудової діяльності. вона включає в себе навчання, скла-
дання кваліфікаційного іспиту та отримання сертифіката.

підготовка майбутніх фахівців з питань фондового ринку проводиться за 
типовими програмами навчання фахівців фондового ринку та корпоративного 
управління, зокрема:

 з питань торгівлі цінними паперами;

 з депозитарної діяльності;

 з питань організації торгівлі цінними паперами;

 з управління активами;

 клірингова діяльність.

протягом 2014 року навчання в комісії з питань фондового ринку пройшли 
2 246 осіб; атестацію – 1 908 осіб. крім того, комісією було видано 1 847 сер-
тифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням 
професійної діяльності на фондовому ринку. До бюджету України за видачу 
сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім проваджен-
ням професійної діяльності на фондовому ринку, у 2014 році надійшло 831 
150 грн.

Правозастосування на ринку цінних паперів

одним із важливих напрямів роботи комісії є створення сприятливих умов 
для правового функціонування фондового ринку. зокрема, це запобігання 
правопорушенням на ринку цінних паперів, а в разі їх виявлення – спряму-
вання зусиль на оперативне та всебічне розслідування і вживання заходів для 
їх недопущення у подальшому.

протягом 2014 року уповноважені особи комісії розглянули 6 868 справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами яких було 
накладено 4 884 штрафи на загальну суму 96, 09 млн грн. крім того, вине-
сено 1 596 попереджень, анульовано 36 ліцензій на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів, а також зупинено дію 1 ліцензії, закрито 
351 справу про правопорушення на фондовому ринку.

також уповноваженими особами комісії було розглянуто 82 справи про 
порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування те-
роризму, за результатами яких було накладено 74 штрафи на загальну суму 
102,17 тис грн, при цьому закрито 8 справ.

Всього за 2014 рік юридичні та фізичні особи за правопорушення на 
ринку цінних паперів сплатили до державного бюджету штрафів 
на загальну суму 3,86 млн грн.

найбільш типовими порушеннями на ринку цінних паперів залишилися 
неподання адміністративних даних професійними учасниками фондового 
ринку, неподання регулярної та особливої інформації емітентами цінних 
паперів, невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства 
про цінні папери.

протягом 2014 року до комісії надійшло 150 скарг на 164 постанови про 
накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (215 – у 
2013 році; 218 – у 2012 році; 109 – у 2011 році) (діаграма 104).
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Річний звіт НКЦПФР 2014
89

Одним із важливих напрямів роботи Комісії є 
створення сприятливих умов для правового функ-
ціонування фондового ринку. Зокрема, це запобі-
гання правопорушенням на ринку цінних паперів, 
а в разі їх виявлення – спрямування зусиль на опе-
ративне та всебічне розслідування і вживання за-
ходів для їх недопущення у подальшому. 

Протягом 2014 року уповноважені особи 
Комісії розглянули 6 868 справ про правопору-
шення на ринку цінних паперів, за результата-
ми яких було накладено 4 884 штрафи на загальну 
суму 96, 09 млн грн. Крім того, винесено 1 596 по-
переджень, анульовано 36 ліцензій на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних паперів, а 
також зупинено дію 1 ліцензії, закрито 351 справу 
про правопорушення на фондовому ринку. 

Також уповноваженими особами Комісії було 
розглянуто 82 справи про порушення вимог зако-
нодавства щодо запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму, за результа-
тами яких було накладено 74 штрафи на загальну 
суму 102,17 тис грн, при цьому закрито 8 справ. 

Всього за 2014 рік юридичні та фізичні осо-
би за правопорушення на ринку цінних паперів 
сплатили до державного бюджету штрафів на 
загальну суму 3,86 млн грн.

Найбільш типовими порушеннями на рин-
ку цінних паперів залишилися неподання адмі-
ністративних даних професійними учасниками 
фондового ринку, неподання регулярної та осо-
бливої інформації емітентами цінних паперів, не-
виконання розпоряджень про усунення порушень 
законодавства про цінні папери. 

Протягом 2014 року до Комісії надійшло 
150 скарг на 164 постанови про накладення санк-
цій за правопорушення на ринку цінних папе-
рів (215 – у 2013 році; 218 – у 2012 році; 109 – у 
2011 році) (діаграма 104).

Правозастосування на ринку цінних паперів

2011 2012 2013 2014
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216 210
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0

скарги на постанови про накладення санкцій за правопорушення 
на ринку цінних паперів відносно юридичних осіб
скарги на постанови про накладення санкцій за правопорушення 
на ринку цінних паперів відносно фізичних осіб

За результатами аналізу та розгляду зазначе-
них скарг прийнято такі рішення:

47 рішень Комісії про залишення скарг без задо-
волення, а постанов про накладення санкцій за пра-
вопорушення на ринку цінних паперів – без змін;

2 рішення Комісії про скасування постанов 
про накладення санкцій за правопорушення на 
ринку цінних паперів та направлення справ на но-
вий розгляд; 

6 рішень Комісії про скасування постанов та 
закриття справ;

Крім того, було підготовлено та направле-
но 63 листи про відмову у прийнятті до розгляду 
скарг на постанови про накладення санкцій за пра-
вопорушення на ринку цінних паперів, у зв’язку з 
невідповідністю вимогам розділу ХV Правил роз-
гляду справ про порушення вимог законодавства 
на ринку цінних паперів та застосування санкцій, 
затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 
№ 1470 (зі змінами). 

Протягом 2014 року працівники Комісії взяли 
участь у 116 засіданнях судів різної юрисдикції.  

Діаграма 104. Кількість скарг, що надійшли до Комісії

за результатами аналізу та розгляду зазначених скарг прийнято такі рі-
шення:

47 рішень комісії про залишення скарг без задоволення, а постанов про 
накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів – без змін;

2 рішення комісії про скасування постанов про накладення санкцій за пра-
вопорушення на ринку цінних паперів та направлення справ на новий розгляд;

6 рішень комісії про скасування постанов та закриття справ;

крім того, було підготовлено та направлено 63 листи про відмову у при-
йнятті до розгляду скарг на постанови про накладення санкцій за правопору-
шення на ринку цінних паперів, у зв’язку з невідповідністю вимогам розділу 
хV правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку 
цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням комісії від 
16.10.2012 № 1470 (зі змінами).

протягом 2014 року працівники комісії взяли участь у 116 засіданнях 
судів різної юрисдикції. за найбільш резонансними справами, пов’язаними 
з маніпулюванням на фондовому ринку, суди різних юрисдикцій переважну 
кількість рішень винесли на користь комісії.

також варто зауважити, що з метою удосконалення розгляду справ про 
порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів прийнято рішення 
комісії від 09.09.2014 № 1184 «про внесення змін до правил розгляду справ 
про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосуван-
ня санкцій», зареєстроване в міністерстві юстиції України від 25.09.2014 
за № 1167/25944, Що сприятиме більш чіткому виявленню правопорушень 
на ринку цінних паперів та, найголовніше, протидії їм та їх недопущенню у 
подальшому.

Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів

протягом минулого року державний контроль було зосереджено на забез-
печенні дотримання окремими учасниками ринку цінних паперів правил та 
норм роботи на ньому, запобіганні порушенням прав акціонерів.

так, упродовж 2014 року комісія, виконуючи функцію контролю на ринку 
цінних паперів, провела:
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• 164 перевірки щодо дотримання вимог законодавства емітентами 
цінних паперів, з них 56 перевірок проведено позапланово (18 перевірок 
— за зверненням державних органів) та 108 — планово. планові та по-
запланові перевірки виявили 479 порушень, найбільш розповсюдженими 
серед яких були порушення порядку скликання загальних зборів акціо-
нерних товариств, порушення прав акціонерів на отримання інформації 
про діяльність товариства;

• 157 перевірок щодо дотримання вимог законодавства професійни-
ми учасниками ринку цінних паперів, з них 85 перевірок проведено 
позапланово (56% за власною ініціативою). за результатами перевірок 
виявлено 244 правопорушення, найбільш розповсюдженими серед яких 
були порушення ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за видами.

загалом протягом 2014 року відбулось зменшення перевірок професійних 
учасників фондового ринку у зв’язку із змінами в законодавстві, зокрема, ст. 
31 закону України «про внесення змін до закону України «про Державний 
бюджет України на 2014 рік». водночас зросла кількість звернень фізичних, 
юридичних осіб, правоохоронних органів та інших державних органів у зв’язку 
з порушеннями учасниками фондового ринку прав інвесторів як резидентів, 
так і нерезидентів. так, загальна кількість виявлених порушень залишається 
доволі високою.

одним із заходів контролю, які здійснюються комісією, є перевірка щодо 
дотримання вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства 
під час реєстрації для участі у загальних зборах, проведенні загальних зборів, 
голосуванні та підбитті його підсумків за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів тощо. У 2014 році комісія провела 265 наглядів за реєстрацією 
акціонерів та проведенням загальних зборів.

важливим напрямом роботи регулятора протягом 2014 року було виявлен-
ня акціонерних товариств, які не привели свою діяльність у відповідність до 
вимоги закону України «про акціонерні товариства» та не виконали вимог 
законодавства щодо подання регулярної річної інформації. за результатами 
проведеної роботи комісією у відношенні 1 096 емітентів прийнято рішення 
щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних па-
перів на строк до усунення порушень.

крім цього, здійснювався аналіз на предмет наявності в діях осіб – учасни-
ків ринку цінних паперів ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку. 
зокрема, проаналізовано дії 34 учасників ринку цінних паперів з акціями 19 
емітентів. за результатами аналізу порушено 5 справ про правопорушення 
на ринку цінних паперів щодо маніпулювання на ринку цінних паперів, за 
результатами розгляду яких винесено 2 штрафні санкції по 170 тис. грн.

іншим пріоритетним напрямом діяльності комісії у 2014 року залишилось 
питання удосконалення національної системи запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. особлива увага 
була приділена вдосконаленню регуляторної бази у сфері фінансового моні-
торингу та підвищенню ефективності державного контролю за дотриманням 
законодавства у цій сфері.

саме контроль за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу 
на ринку цінних паперів, який включає в себе проведення перевірок, у тому 
числі безвиїзних, та застосування санкцій у разі виявлення порушень, є од-
ним із найефективніших заходів протидії відмиванню або легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом.

так, у 2014 році комісія провела 70 перевірок суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу – професійних учасників ринку цінних паперів, з яких 49 
– позапланових та 21 – планових. за результатами перевірок у відношенні 9 
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суб’єктів первинного фінансового моніторингу складено акти про відсутність 
за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб підприємців та ліцензіях, у відношенні 1 суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу складено акт про відмову в проведенні 
перевірок.

З метою підвищення ефективності діяльності Комісії у сфері держав-
ного контролю на ринку цінних паперів у 2014 році одним із важливих 
завдань було приведення нормативно-правових актів у відповідність 
до чинного законодавства.

отже, протягом 2014 року Комісія прийняла низку рішень для 
удосконалення системи контролю за діяльністю учасників ринку, 
а саме:

• Рішення від 29.04.2014 № 576 «Про внесення змін до рішен-
ня Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25.12.2012 № 1851 «Про визначення критеріїв, за якими оціню-
ється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – про-
фесійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для 
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
вання тероризму», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
від 22.05.2014 за № 524/25301;

• Рішення Комісії від 29.04.2014 № 577 «Про унесення змін до 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19 липня 2012 року № 996 «Про затвердження Положення 
про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту 
(контролю) в професійних учасниках фондового ринку», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України від 27.05.2014 за 553/25330.

 
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів

постійна комунікація з інвесторами та вчасне реагування на їх звернення 
– одне з головних завдань регулятора, яке активно та плідно реалізовувалося 
протягом 2014 року. комісія в межах своєї компетенції робила все можливе, 
щоб попередити виникнення правопорушень, а у разі їх вчинення – вдавалася 
до застосування санкцій.

У 2014 році до центрального апарату та територіальних органів комісії 
через цей канал зв’язку надійшло на розгляд 1 128 письмових звернень від 
фізичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних 
паперів. так, суспільно-політичні процеси та ускладнення соціально-еконо-
мічної ситуації в країні спричинило зменшення кількості звернень громадян 
— інвесторів до комісії порівняно з попередніми роками (таблиця 52).

Таблиця 52

динаміка надходження письмових звернень громадян до Комісії  
за період з 2010 по 2014 роки

Період 2010 2011 2012 2013 2014

кількість звернень 3 733 3 733 2 483 3 425 1 128

працюючи зі зверненнями інвесторів, фахівці регулятора надають їм все-
бічні, своєчасні та кваліфіковані відповіді, намагаються швидко та адекватно 
реагувати на виявлені правопорушення на ринку цінних паперів. за час ро-
боти «гарячої» телефонної лінії для звернень громадян можливістю отримати 
консультацію від фахівців комісії за телефоном скористалися 633 особи. вра-
ховуючи особливості законодавства про цінні папери та недостатню правову 
обізнаність населення, спеціалістами комісії надавались вичерпні, ґрунтовні 
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відповіді та роз’яснення законодавства. при цьому інформація надавалась у 
максимально доступній для заявників формі. заявники завжди мали мож-
ливість ознайомитись з матеріалами перевірок своїх звернень, брати участь 
у перевірці поданих ними заяв тощо.

відзначимо, що на виконання постанови кабінету міністрів України від 
12.08.2009 №898 «про взаємодію органів виконавчої влади та Державної уста-
нови «Урядовий контактний центр» комісія забезпечує в межах компетенції 
розгляд звернень громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу» 
лінію. протягом 2014 року нкцпФР опрацювала та надала відповіді на 157 
таких звернень громадян (таблиця 53).

Таблиця 53

динаміка надходження звернень  
від ду «урядовий контактний центр»

Період 2012 рік 2013 рік 2014 рік

кількість звернень на урядову «гарячу лінію» 263 276 157

найпопулярнішим питанням, з якого надходила найбільша кількість скарг 
упродовж 2014 року, було порушення законодавства про цінні папери та ак-
ціонерні товариства (57,0 % від загальної кількості звернень).

 
участь Комісії у судових процесах

Упродовж 2014 року до комісії надійшло 124 позовних заяви, представники 
комісії взяли участь у 464 судових засіданнях. Для порівняння, у 2013 році 
кількість позовних заяв становила 109, а засідань за участі уповноважених 
осіб регу лятора відбулося 516.

протягом 2014 року у справах, в яких представник комісії є відповідачем, 
судами були винесені 118 рішень, з них 84 рішення винесені на користь ко-
місії, що становить 72 % від усіх винесених рішень за звітний період.

серед категорій справ, які найчастіше розглядались у 2013 році за позовами 
до комісії, можна виділити наступні:

- зобов’язання скасувати реєстрацію випуску акцій;

- визнання протиправними та скасування рішень комісії, прийня-
тих за результатами розгляду скарг на постанови про накладення 
санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів;

- визнання протиправними та скасування рішень комісії про зупи-
нення внесення змін до системи реєстру та системи депозитарного 
обліку цінних паперів;

- визнання протиправними та скасування рішень комісії про усунення 
порушень законодавства про цінні папери.

відповідно до проведеного аналізу позовів, які надійшли у 2014 році до ко-
місії, актуальною проблемою у звітному періоді було питання щодо скасування 
реєстрації випусків акцій в зв’язку з реорганізацією акціонерних товариств у 
іншу організаційно-правову форму. так, ця категорія справ у 2014 році, як і 
в 2013 році, є найчисельнішою і посідає важливе місце серед усіх категорій 
судових справ. зокрема, особлива увага при вирішенні зазначеного питання 
приділялася комісією недопущенню протиправного позбавлення акціонерів 
права власності на належні їм цінні папери під час реорганізації акціонерних 
товариств у іншу організаційно-правову форму або ліквідації.

окремо слід виділити категорію господарських та цивільних справ, у яких 
залучено комісію в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмету спору. У 2014 році комісію в якості третьої особи було залу-
чено у 19 судових справах.
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найчастіше у 2014 році комісія залучалася у зазначені судові справи, 
предметом яких було:

- визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів;

- визнання недійсними/розірвання договорів купівлі-продажу цінних 
паперів (правочинів);

- стягнення грошових коштів/збитків;

- зобов’язання укласти додаткову угоду до договору;

- припинення договору застави;

- припинення юридичної особи;

- скасування права власності на частку у майні товариства.

нагадаємо, що відповідно до закону України «про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» комісія має право звертатися до суду 
з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства (ат) внаслідок 
допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути, або у разі 
неподання ним протягом двох років поспіль до регулятора інформації, пе-
редбаченої законом. іншими підставами можуть бути неутворення органів 
акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації комісією звіту про 
результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного то-
вариства або нескликання товариством загальних зборів акціонерів протягом 
двох років поспіль.

тож відповідно до цієї норми законодавства комісією опрацьовано 27 пропо-
зицій щодо звернення до суду про припинення акціонерних товариств, наданих 
прикарпатським, кримським територіальними управліннями та центральним 
територіальним департаментом комісії, з яких підтримано пропозиції щодо 
звернення до суду по припиненню 20 акціонерних товариств.

також у 2014 році судами було задоволено 12 позовів прикарпатського те-
риторіального управління комісії та прийнято рішення суду про припинення 
12 акціонерних товариств.

Додамо, що з метою забезпечення в комісії єдиної практики позовної роботи, 
спрямованої на припинення акціонерних товариств, було розроблено зміни 
до методичних рекомендацій щодо організації позовної роботи в нкцпФР 
з підстав, визначених п. 31 - 1 ст. 8 закону України «про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», які затверджені наказом Голови 
комісії від 09.04.2014 № 98.

водночас для організації в комісії позовної роботи, спрямованої на при-
пинення юридичної особи – емітента у зв’язку з включенням його до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності, було розроблено методичні рекомен-
дації щодо організації позовної роботи в нкцпФР з підстав, визначених п.5 
- 2 ст. 8 закону України «про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні», які затверджені наказом Голови комісії від 15.12.2014 № 292.

 
система внутрішнього аудиту

У 2014 році тривала діяльність з внутрішнього аудиту в комісії, що спря-
мована на удосконалення внутрішнього контролю, якості надання адміні-
стративних послуг, виконання інших функцій. так, з цією метою в комісії 
проведено 9 внутрішніх аудитів.

зокрема, у центральному апараті комісії проведено 5 аудитів відповідності 
стосовно оцінки діяльності комісії щодо дотримання актів законодавства, 
планів і процедур при наданні адміністративних послуг, а саме:

- ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів – 
діяльності з торгівлі цінними паперами;
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- ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності зберігача цінних паперів;

- видачі, заміни, видачі дубліката свідоцтва про включення до 
Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові 
послуги на ринку цінних паперів, а також видачі витягу з цього 
реєстру;

- ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів;

- заміни свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів.

також у 2014 році проведено аудит відповідності з оцінки діяльності нк-
цпФР як суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо дотримання 
актів законодавства, планів і процедур з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму. До того ж, проведено внутрішній аудит з оцінки 
ефективності діяльності центрального апарату нкцпФР щодо роботи зі 
зверненнями громадян.

окрім того, протягом 2014 року у територіальних органах нкцпФР 
проведено 2 фінансові внутрішні аудити, які охоплювали питання оцінки 
їх діяльності щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної 
звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, збереження ак-
тивів.

за результатами проведених аудитів надано рекомендації, які спрямо-
вані на усунення встановлених недоліків/порушень, посилення системи 
внутрішнього контролю, зменшення вірогідності виникнення порушень та 
недоліків у майбутньому та з метою удосконалення діяльності з питань, 
які підлягали внутрішньому аудиту. зокрема, надано рекомендації щодо:

- внесення змін до нормативно-правових актів та внутрішніх розпо-
рядчих документів;

- підвищення рівня знань працівників з тих аспектів діяльності, щодо 
яких допущено недоліки чи порушення;

- оптимізації порядку проходження звернень громадян від реєстра-
ції до виконавця з метою зменшення кількості рівнів (учасників) 
цього процесу;

- запровадження дієвих механізмів контролю за дотриманням пра-
цівниками структурних підрозділів центрального апарату нкцпФР 
вимог нормативно-правових актів та внутрішніх розпорядчих доку-
ментів при виконанні окремих функцій та процесів (зокрема, захо-
ди попереджувального контролю та встановлення для виконавців 
контрольного терміну опрацювання документів);

- внесення змін до положень про структурні підрозділи та посадових 
інструкцій працівників щодо закріплення в них окремих функцій, 
повноважень;

- внесення змін до внутрішніх розпорядчих документів (наказів, 
рішень) щодо визначення в них окремих завдань та термінів їх 
виконання для удосконалення внутрішньої комунікації між струк-
турними підрозділами з метою забезпечення дотримання вимог 
законодавства;

- підвищення рівня прогнозування окремих показників при складан-
ні паспорту бюджетної програми шляхом здійснення відповідних 
розрахунків.
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міжнародна співпраця та євроінтеграція 

протягом минулого року у напрямі міжнародної діяльності пріоритет-
ним для комісії було посилення взаємодії з країнами Європейського союзу, 
близького сходу та африки. так, здійснювались заходи щодо забезпечення 
участі України в міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO), 
розвитку договірно-правової бази у рамках загальнодержавної політики у 
сфері зовнішніх відносин, а також залучення донорської допомоги з метою 
подальшої імплементації міжнародних стандартів в Україні тощо.

Європейська інтеграція

У 2014 році комісія брала участь у заходах, спрямованих на подальшу 
імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні, виконання про-
грами з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським союзом, порядку денного асоціації Україна – Єс (Європейського 
союзу). зокрема, представники комісії входять до складу Українських 
частин підкомітетів № 1 «торгівля та інвестиції» та № 3 «політика в 
сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері» 
комітету з питань співробітництва між Україною та Єс.

Співпраця з іноземними регуляторами

Упродовж 2014 року комісія, як і раніше, опікувалася захистом прав 
інвесторів та вела боротьбу з правопорушеннями на фондовому ринку, 
більшість з яких набули інтернаціонального характеру. Для виконання 
цієї місії комісія укладала меморандуми про взаєморозуміння з інозем-
ними регуляторами фондових ринків.

зокрема, відповідні документи були підписані з Управлінням з фінан-
сових послуг мальти та Управлінням з цінних паперів та товарів оае.

також тривала робота з підготовки текстів меморандумів з Радою 
ринків капіталу туреччини, національним банком Республіки казахстан, 
комісією з цінних паперів та бірж пакистану, Управлінням з ринків 
капіталу лівану та Управлінням з ринку капіталу кувейту.

крім того, у 2014 році комісія отримала та надала відповіді на запити 
комісії з цінних паперів та бірж кіпру, Управління з фінансових послуг 
мальти, Управління з фінансового нагляду Швейцарії.

Діяльність в рамках Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів (IOSCO) 

комісія є постійним членом та єдиним представником від України в 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

У 2014 році комісія продовжила роботу із впровадження принципів 
IOSCO в Україні. зокрема, висновки, що були зроблені за підсумками 
самооцінки на відповідність принципам IOSCO, були включені до таких 
документів – програма розвитку фондового ринку на 2015 – 2017 роки 
та коаліційна Угода.
 

МІжНАРОДНА ТехНІчНА ДОПОМОгА 

У 2014 році НКЦПФР здійснювала заходи із залучення міжнародної 
технічної допомоги в рамках наступних проектів:

TAIEX
Заходи за темою:

 семінар «вимоги до інформації рекламного характеру про інститути 
спільного інвестування, компанії з управління активами та цінних 
паперів інститутів спільного інвестування»;
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 експертна місія «пруденційний нагляд за діяльністю компаній з 
управління активами».

«Розвиток фінансового сектору» (FINREP IІ), USAID

У 2014 продовжилась взаємодія з проектом в рамках протоколу про 
співпрацю між національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку та програмою USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового 
сектору», проект FINREP II.

в рамках дії Проекту FINREP проведено наступні заходи:

 конференція Світового банку з фінансової звітності для вищих 
керівних осіб державних органів регулювання та у семінарі з пи-
тань використання МСФЗ, які відбулися 3 - 6 червня у місті Відень 
(участь працівника НКЦПФР за підтримки Проекту);

 семінар «Міжнародна практика зниження рівня ризиків від інвес-
тування активів системи недержавного пенсійного забезпечення»;

 семінар з питань організації системи управління ризиками в про-
фесійних учасниках фондового ринку.

також у 2014 році нкцпФР підписала додатковий меморандум про 
взаєморозуміння та співпрацю з компанією Financial Markets International 
Inc в рамках програми «Розвиток фінансового сектору». Документ спря-
мований на впровадження «плану управління корупційними ризиками», 
що передбачено програмою, зокрема, виявлення та проведення аналізу 
функцій нкцпФР, які уразливі до корупції, а також розробку власно-
го плану управління такими ризиками в регуляторі. підписання цього 
меморандуму дозволить визначити ризики з урахуванням міжнародного 
досвіду, пріоритети і прийнятні заходи з мінімізації або захисту від ри-
зиків, пов’язаних з корупцією в державних органах.

«Центр комерційного права», USAID

цкп (центр комерційного права) та нкцпФР у 2014 році традиційно 
співпрацювали у напрямі вдосконалення національного законодавства з кор-
поративного управління в Україні. так, нкцпФР взяла участь у семінарі на 
тему «корпоративні конфлікти: практика врегулювання та розгляду справ».

STAREP, «зміцнення аудиту та звітності в країнах 
східного Партнерства»

У 2014 році нкцпФР приєдналась до нової програми світового бан-
ку, яка впроваджується центром реформ фінансової звітності (CFRR). 
ця програма спрямована на підтримку та створення в країнах східного 
партнерства ефективної та надійної системи бухгалтерського обліку та 
аудиту відповідно до міжнародних стандартів, враховуючи практики Єс, 
та реалізується з країнами східного партнерства Єс: вірменія, азербай-
джан, білорусь, Грузія, молдова та Україна.

в рамках програми були проведені заходи на території України та 
поза її межами, під час яких відбулось детальне обговорення особли-
востей імплементації законодавства Єс до національних законодавств 
вищезазначених країн.

Участь у міжнародних заходах

Протягом 2014 року представники Комісії відвідали наступні заходи:

 семінар практикуючої спільноти зі стандартів бухгалтерського 
обліку та аудиту (A&ACoP), який відбувся 2 - 3 квітня 2014 року 
в місті кишинів, Республіка молдова;
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 другий семінар по міжнародним стандартам фінансової звітності 
(мсФз) для керівних осіб регуляторів, який відбувся 4 - 6 червня, 
а також міністерська конференція з питань фінансової звітності в 
країнах Європи та центральної азії, яка проходила 3 червня 2014 
року у місті відень, Республіка австрія;

 другий семінар практикуючої спільноти зі стандартів бухгалтер-
ського обліку та аудиту (A&ACoP), який відбувся 6 - 7 жовтня 2014 
року в місті тбілісі, Грузія.

взаємодія Комісії із засобами масової інформації  
та громадськістю 

серед основних завдань комісії у напрямі комунікацій та зв’язків з 
громадськістю – підвищення прозорості та відкритості регулятора і його 
діяльності для змі та громадськості. Регулятор докладає багато зусиль для 
інформування усіх необхідних цільових груп про свою діяльність, сприяю-
чи при цьому розширенню присутності комісії в діловому інформаційному 
полі України.

У 2014 році відбувалося оперативне інформування щодо рішень регулятора, 
висвітлення та супроводження подій, які проходили під патронатом регуля-
тора тощо. свою роботу комісія будувала керуючись засадами оперативності, 
відкритості та прозорості. так, можна констатувати збільшення інформаційної 
активності регулятора у змі, що, у свою чергу, пов’язано з низкою проектів 
та реформ, проведених комісією у 2014 році. водночас тривала робота над 
вдосконаленням внутрішніх комунікацій у комісії.

якщо говорити більш детально про стратегічні завдання, вирішені у 2014 
році в рамках взаємодії регулятора з медіа та громадськістю, то відбувалося 
регулярне інформування про діяльність нкцпФР та взаємодія з провідними 
змі, проводилися прес-заходи, присвячені роботі комісії, відбувався пошук 
нових форматів комунікації зі змі.

також важливо відзначити проведення конкурсу «кращий журналіст фондо-
вого ринку», який другий рік поспіль продемонстрував високу зацікавленість 
як серед медіа, так і професійних учасників фондового ринку. традиційно під 
патронатом комісії пройшла «біржова універсіада».

 
інформаційні технології на фондовому ринку 

Шлях інформаційної відкритості в діяльності, якого багато років дотри-
мується комісія, передбачає, зокрема, використання нкцпФР власного офі-
ційного веб-сайту (http:// www.nssmc.gov.ua) для розміщення інформації про 
свою діяльність, про стан розвитку фондового ринку України, а також для 
надання послуг і забезпечення інтерактивного інформаційного обслуговування 
учасників ринку цінних паперів, інших підприємств та організацій, грома-
дян. Упродовж 2014 року, згідно з орієнтовними даними, веб-сайт нкцпФР 
відвідало близько 139 тисяч користувачів.

офіційний веб-сайт нкцпФР забезпечує доступ до:

- інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів та ре-
єстрів учасників фондового ринку;

- переліку компаній з управління активами;

- реєстру рішень нкцпФР щодо реклами цінних паперів та фон-
дового ринку;

- інформації з реєстру аудиторських фірм;

- реєстру рішень комісії, яким емітентам цінних паперів зупинено 
внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів 
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та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів, а також клі-
рингу та/ або укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- переліку емітентів цінних паперів, які мають ознаки фіктивності 
тощо.

зауважимо, що доступ до інформації з реєстрів вільний та надається в 
режимі он-лайн.

якщо говорити про нормативно-правове регулювання галузі інформаційних 
технологій на фондовому ринку, то комісією розроблено документи, якими 
встановлено порядок обміну електронними документами комісії та централь-
ного депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням нкцпФР від 
28.08.2014 № 1120. це перший крок на шляху до побудови загальної елек-
тронної взаємодії учасників фондового ринку із регулятором. У майбутньому 
очікується залучення до цього процесу інших учасників фондового ринку.

завдяки плідній співпраці комісії з Державною установою «агентство з 
розвитку інфраструктури фондового ринку України» продовжує успішне функ-
ціонування загальнодоступна інформаційна база даних нкцпФР про ринок 
цінних паперів (http://www.stockmarket.gov.ua) та Єдиний інформаційний 
масив даних про емітентів цінних паперів — інтернет-портал www.smida. gov.
uа, який надає доступ не лише до інформації про акціонерні товариства та 
професійних учасників фондового ринку України, а й до іншої корисної для 
учасників фондового ринку інформації.

в рамках реалізації принципу контролю і прозорості процесів функці-
онування та розвитку фондового ринку України, забезпечення постійного 
нагляду за діяльністю учасників фондового ринку на підставі наданої інфор-
мації, своєчасного виявлення негативних тенденцій, які можуть призвести до 
кризових явищ або до зменшення ефективності функціонування фондового 
ринку України, комісія протягом 2014 року продовжила розвиток системи 
моніторингу фондового ринку (смФР) шляхом впровадження її складових, 
що передбачено концепцією модернізації смФР.

протягом 2014 року комісія продовжила роботу, що пов’язана із удоскона-
ленням вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому 
ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та ін-
формаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення профе-
сійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності центрального 
депозитарію цінних паперів.

так, у 2014 році був завершений етап переведення усіх учасників фондового 
ринку до подачі в комісію адміністративних даних та інформації, зокрема, 
емітентів цінних паперів у вигляді електронних документів, що стало запро-
вадженням єдиного електронного середовища учасників фондового ринку.

особливу увагу нкцпФР приділяє розвитку та запровадженню елементів 
системи електронного документообігу із можливістю застосування електронно-
го цифрового підпису на ринку цінних паперів в Україні. наразі учасникам для 
забезпечення участі в системі електронного документообігу пропонується вибір 
програмного забезпечення та можливість вибору застосування електронного 
цифрового підпису від різних акредитованих центрів сертифікації ключів.

Упродовж 2014 року комісія успішно прийняла 123 571 електронний до-
кумент учасників фондового ринку із застосуванням системи електронного 
документообігу нкцпФР, з них адміністративних даних та інформації (у 
тому числі повторно поданих) від:

- центрального депозитарію – 640;

- осіб, які провадять клірингову діяльність – 510;

- депозитарних установ – 39 299;

- емітентів цінних паперів – 17 770;
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- інститутів спільного інвестування – 28 741;

- компаній з управління активами – 4 307;

- недержавних пенсійних фондів – 1 067;

- організаторів торгівлі – 4 311;

- рейтингових агентств – 92;

- саморегулівних організацій – 137;

- торговців цінними паперами – 26 663;

- управителів іпотечним покриттям – 34. протягом 2014 року комісія 
продовжила роботу над впровадженням відкритого формату передачі 
даних у електронному вигляді між нкцпФР та суб’єктами інформа-
ційної взаємодії на основі специфікації eXtensible Markup Language 
(XML) та розробила низку документів нормативно-технічного характе-
ру (наказів), які встановлюють вимоги до складання адміністративних 
даних (інформації) в електронному вигляді учасниками ринку цінних 
паперів за кожним видом у форматі хML.

зазначимо, що в комісії функціонує автоматизована інформаційно-телеко-
мунікаційна система, яка забезпечує нкцпФР та територіальним органам 
доступ до єдиного інформаційного середовища, єдиної системи інформацій-
них ресурсів, внутрішнього інформаційно-аналітичного порталу нкцпФР. 
Функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 
надає можливість оперативно здійснювати моніторинг та обмін інформацією 
між підрозділами комісії щодо правопорушень на фондовому ринку та стану 
розвитку фондового ринку.

активне використання інформаційних технологій забезпечує відкритість 
державної влади та надає можливості громадського контролю за діяльністю 
нкцпФР, сприяє наданню в режимі реального часу послуг, які підвищують 
рівень доступу усіх громадян до інформації регулятора фондового ринку.

Розвиток людських ресурсів національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку у 2014 році 

ефективність реалізації покладених на нкцпФР завдань залежить, насам-
перед, від людських ресурсів, що розглядаються як основний стратегічний 
ресурс розвитку будь-якої організації. так, і нкцпФР у своїй діяльності 
протягом 2014 року приділяла значну увагу цьому напряму роботи.

У 2014 році кадрова політика регулятора була тісно пов’язана зі стратегією 
розвитку нкцпФР. зокрема, оптимізація структури центрального апарату 
та територіальних органів здійснювалась з огляду на посилення напрямів 
діяльності, розвиток яких був необхідний регулятору з метою удосконален-
ня механізму державного регулювання ринку цінних паперів. велика увага 
приділялась політиці професійного розвитку персоналу, яка включала комп-
лексний процес, до якого входить професійне навчання, розвиток кар’єри, 
формування резерву, оцінювання, мотивація тощо.

структурна характеристика персоналу визначається якісним складом (на-
явність конкретних знань і професійних навичок, досвід роботи) і кількісним 
співвідношенням окремих категорій і груп працівників органу.

Рівень якісного складу персоналу нкцпФР багато в чому визначає і рівень 
ефективності функціонування системи самого державного органу, оскільки 
від особистих якостей працівників, їх загальноосвітнього і кваліфікаційного 
рівня залежать якість прийнятих рішень та результати їх реалізації. аналіз 
якісного складу персоналу передбачає вивчення працівників за статтю, віком, 
освітою, кваліфікацією, стажем роботи та іншими соціально-демографічними 
ознаками.
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Гранична чисельність працівників нкцпФР становить 517 штатних оди-
ниць, з яких у центральному апараті налічується 272 штатні одиниці, а у 
територіальних органах – 245. (таблиця 54).

Таблиця 54

Кількісний склад працівників нКЦФПР, розподіл за ступенем  
професійно- кваліфікаційної придатності працівників (за статтю), 

станом на 31.12.2014

№ 
п/п

Показники станом на 31.12.2014
Кількість осіб, 
територіальних 

органів

Кількість осіб 
центрального 

апарату

всього:
кількість осіб

1 Штатна чисельність 245 шт.од. 272 шт.од. 517 шт.од.

2 Фактична чисельність 193 229 422

3 облікова чисельність 220 256 476

3.1. з них: чоловіки 44 57 101

3.2. жінки 176 199 375

4 Кількість осіб, які займають посади 220 256 476

4.1. керівників 62 86 148

4.1.1. з них: чоловіки 21 24 45

4.1.2. жінки 41 62 103

4.2. спеціалістів 154 170 324

4.2.1. з них: чоловіки 22 33 55

42.2. жінки 132 137 269

4.3. службовців та робітників 4 - 4

4.3.1. з них: чоловіки 1 - 1

4.3.2. жінки 3 - 3

аналіз складу працівників системи національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку показує, що 78,8 % (375 осіб) становлять жінки, відповідно 
21,2 % (101 особа) – чоловіки. при цьому переважну більшість керівних посад 
як в центральному апараті, так і в територіальних органах комісії займають 
також жінки: 69,6 % (103 особи) від облікової чисельності, у центральному 
апараті – 41,9 % (62 особи) та 27,7 % (41 особа) – у територіальних органах 
(діаграма 105). також якісний склад персоналу характеризується віковою 
структурою та стажем роботи.

колектив нкцпФР сформовано з досвідчених компетентних працівників, 
які є здобутком колективу регулятора. так, лише в центральному апараті ко-
місії працівників, які мають стаж роботи понад 5 років у державному органі 
як регуляторі ринку цінних паперів в Україні налічується 63,3 %, з них 36,3 
% мають стаж понад 10 років.

98
2014    Річний звіт НКЦПФР

4.3. службовців та робітників 4 - 4
4.3.1. з них: чоловіки 1 - 1
4.3.2. жінки 3 - 3

Аналіз складу працівників системи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку показує, що 78,8 % (375 осіб) становлять 
жінки, відповідно 21,2 % (101 особа) – чоловіки. 
При цьому переважну більшість керівних посад 
як в центральному апараті, так і в територіальних 

органах Комісії займають також жінки: 69,6 % 
(103 особи) від облікової чисельності, у централь-
ному апараті – 41,9 % (62 особи) та 27,7 % (41 осо-
ба) – у територіальних органах (діаграма 105). 
Також якісний склад персоналу характеризується 
віковою структурою та стажем роботи.

стаж до 3 років 
(56 осіб - 21,9%)

стаж більше 3 років 
(38 осіб - 14,8%)

стаж більше 5 років 
(69 осіб - 27%)

стаж більше 10 років 
(59 осіб - 23%)

стаж більше 15 років 
(34 особи - 13,3%)

Колектив НКЦПФР сформовано з досвідче-
них компетентних працівників, які є здобутком 
колективу регулятора. Так, лише в центральному 
апараті Комісії працівників, які мають стаж робо-
ти понад 5 років у державному органі як регуля-
торі ринку цінних паперів в Україні налічується 
63,3 %, з них 36,3 % мають стаж понад 10 років.

Незважаючи на наявність достатнього досві-
ду в Комісії, більшу частину персоналу станов-
лять особи віком до 35 років — 51,7 % від обліко-
вої чисельності працівників Комісії.

Однак не припиняється пошук таланови-
тої амбіційної молоді, на яку покладаються надії 
щодо привнесення у роботу Комісії нових форм, 
методів та принципів роботи. З метою залучен-
ня молоді до державної служби у 2014 році було 
продовжено співпрацю з вищими навчальними за-
кладами, з якими укладені угоди про співпрацю 
та про проходження виробничої і переддипломної 
практики. За звітний період практику пройшли 
17 студентів вищих навчальних закладів, таких як 
Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана, Національний універ-
ситет біоресурсів та природокористування та Ки-
ївський національний торговельно-економічний 
університет.

Під час прийняття на роботу до НКЦПФР 
здійснюється ретельний конкурсних відбір. Так, 
серед працівників центрального апарату 98,83 % 
(253 особи) від облікової чисельності мають по-
вну вищу освіту, у територіальних органах повну 
вищу освіту мають 210 працівників, що становить 
95,5 % від облікової чисельності.

Також слід відзначити, що лише у централь-
ному апараті Комісії налічується 31,6 % праців-
ників від облікової чисельності, які мають 2 вищі 
освіти, та 1,17 %, які мають 3 вищі освіти.

Керівництво НКЦФПР спрямовувало свої 
зусилля на підвищення професійного зростання 
працівників органу і покрашення умов праці, зо-
крема, станом на 2014 рік у центральному апараті 
18 державних службовців навчаються у вищих на-
вчальних закладах освіти та здобувають другу або 
третю профільну освіту (діаграма 106).

З метою фахового удосконалення, оновлення та 
набуття умінь, знань, навичок і здатності виконува-
ти завдання та обов’язки, необхідні для проваджен-
ня професійної діяльності в НКЦПФР, у звітному 
році тривало здійснення заходів з підвищення про-
фесійного рівня працівників відповідно до Плану-
графіка підвищення кваліфікації державних служ-
бовців НКЦПФР на 2014 рік (таблиця 55).

Діаграма 105. Розподіл працівників центрального апарату НКЦПФР 
за стажем роботи в державному регуляторі ринку цінних паперів  

в Україні, станом на 31.12.2014
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незважаючи на наявність достатнього досвіду в комісії, більшу частину 
персоналу становлять особи віком до 35 років — 51,7 % від облікової чисель-
ності працівників комісії.

однак не припиняється пошук талановитої амбіційної молоді, на яку 
покладаються надії щодо привнесення у роботу комісії нових форм, мето-
дів та принципів роботи. з метою залучення молоді до державної служби у 
2014 році було продовжено співпрацю з вищими навчальними закладами, з 
якими укладені угоди про співпрацю та про проходження виробничої і пе-
реддипломної практики. за звітний період практику пройшли 17 студентів 
вищих навчальних закладів, таких як київський національний економічний 
університет імені вадима Гетьмана, національний університет біоресурсів та 
природокористування та київський національний торговельно-економічний 
університет.

під час прийняття на роботу до нкцпФР здійснюється ретельний кон-
курсних відбір. так, серед працівників центрального апарату 98,83 % (253 
особи) від облікової чисельності мають повну вищу освіту, у територіальних 
органах повну вищу освіту мають 210 працівників, що становить 95,5 % від 
облікової чисельності.

також слід відзначити, що лише у центральному апараті комісії налічу-
ється 31,6 % працівників від облікової чисельності, які мають 2 вищі освіти, 
та 1,17 %, які мають 3 вищі освіти.

керівництво нкцФпР спрямовувало свої зусилля на підвищення професій-
ного зростання працівників органу і покрашення умов праці, зокрема, станом 
на 2014 рік у центральному апараті 18 державних службовців навчаються у 
вищих навчальних закладах освіти та здобувають другу або третю профільну 
освіту (діаграма 106).

з метою фахового удосконалення, оновлення та набуття умінь, знань, нави-
чок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для проваджен-
ня професійної діяльності в нкцпФР, у звітному році тривало здійснення 
заходів з підвищення професійного рівня працівників відповідно до плану 
графіка підвищення кваліфікації державних службовців нкцпФР на 2014 
рік (таблиця 55).

Таблиця 55

інформація про підвищення кваліфікації  
державних службовців нКЦПФР

з них підвищили 
кваліфікацію 
(за наказами)

за професійними 
програмами 

(за наказами)

за програмами 
короткотермінових 

семінарів 
(за наказами)

за іншими видами 
навчання 

(за наказами)

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

Центральний апарат 240 182 174 40 26 5 200 144 143 - 12 26

територіальні органи 51 84 33 18 19 10 32 63 22 1 2 1

всього 291 266 207 58 45 15 232 207 165 1 14 27

зокрема, у 2014 році 15 працівників комісії пройшли підвищення ква-
ліфікації з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням те-
роризму в Днзпо

«навчально-методичний центр ДкФмУ» та його регіональних відділеннях.
в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів національної академії 

державного управління при президентові України 64 держав-
 
ні службовці комісії брали участь у семінарах за темами: «етичні засади 

держслужби. запобігання та протидія корупції»; «вироблення і реалізація 
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Річний звіт НКЦПФР 2014
99

У центральному апараті НКЦПФР 

юридична
29,69% (76 осіб)

технічна
7,42% (19 осіб)

державне управління
5,86% (15 осіб)

гуманітарна
5,86 % (15 осіб)

інша
1,95 % (5 осіб)

економічна
49,22% (126 осіб)

У територіальних органах НКЦПФР

юридична
27,6% (58 осіб)

технічна
8,6% (18 осіб)

державне управління
3,8% (8 осіб)

інша
7,6% (16 осіб)

економічна
52,4% (110 осіб)

Таблиця 55. Інформація про підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР
З них підвищили 
кваліфікацію (за 

наказами)

За професійними 
програмами (за 

наказами)

За програмами 
короткотермінових 

семінарів (за наказами)
За іншими видами 

навчання (за наказами)

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

Центральний 
апарат 240 182 174 40 26 5 200 144 143 - 12 26

Територіальні 
органи 51 84 33 18 19 10 32 63 22 1 2 1

Всього 291 266 207 58 45 15 232 207 165 1 14 27

Зокрема, у 2014 році 15 працівників Комісії 
пройшли підвищення кваліфікації з питань фінан-
сового моніторингу в сфері боротьби з легалізаці-
єю (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванням тероризму в ДНЗПО 
«Навчально-методичний центр ДКФМУ» та його 
регіональних відділеннях.

В Інституті підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України 64 держав-

ні службовці Комісії брали участь у семінарах за 
темами: «Етичні засади держслужби. Запобігання 
та протидія корупції»; «Вироблення і реалізація 
державної політики»; «Інструменти територіаль-
ного розвитку. Державна інвестиційна політика 
як підґрунтя для формування програм соціально-
економічного розвитку регіонів»; «Надання адмі-
ністративних послуг та забезпечення їх якості»; 
«Управління персоналом в органах державної 
влади і органах місцевого самоврядування з ура-

Діаграма 106. Розподіл працівників НКЦПФР  
за напрямами освіти, станом на 31.12.2014

державної політики»; «інструменти територіального розвитку. Державна 
інвестиційна політика як підґрунтя для формування програм соціальноеко-
номічного розвитку регіонів»; «надання адміністративних послуг та забезпе-
чення їх якості»;

«Управління персоналом в органах державної влади і органах місцевого 
самоврядування з урахуванням вимог нового законодавства про державну 
службу»; «інформаційно-комунікативні технології та електронне урядування 
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування»; «культура 
ділового мовлення».

суттєвим внеском у професійний розвиток працівників центрального апара-
ту нкцпФР стала участь у навчальних семінарах із залученням міжнародної 
технічної допомоги, в яких взяли участь 47 осіб.

У практичних тренінгах з внутрішнього аудиту взяли участь 6 осіб цен-
трального апарату нкцпФР.

за програмами короткотермінових семінарів 8 працівників центрального 
апарату комісії пройшли підвищення кваліфікації у центрі підвищення 
кваліфікації при Дипломатичній академії України за темою: «стратегія 
зовнішніх комунікацій», «з питань дипломатичного етикету» та «з питань 
міжнародних переговорів» та 3 працівники підвищили кваліфікацію за темою: 
«з питань євроатлантичного співробітництва та міжнародного економічного 
співробітництва».
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У територіальних органах нкцпФР підвищили кваліфікацію 32 держав-
них службовці, які брали участь у короткострокових семінарах за темами: 
«основні засади організації діловодства та документообігу в місцевих органах 
виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях», 
«новели антикорупційного законодавства», навчання бухгалтерів та голів ко-
місій із соціального страхування підприємств, установ і організацій; «якісна 
та ефективна управлінська діяльність». У навчальному семінарі із залученням 
міжнародної технічної допомоги за темою: «Вимоги до інформації рекламного 
характеру про ІСІ, компанії управління активами та цінних паперів ІСІ» 
брали участь 16 працівників територіальних органів НКЦПФР.

Формування складу державних службовців в нкцпФР здійснювалось 
шляхом конкурсного відбору, за допомогою проходження працівниками або 
претендентами стажування, та призначенням осіб з кадрового резерву від-
повідно до закону України «про державну службу» і нормативно-правових 
актів Уряду та наказів комісії (діаграма 107).

комісією відповідно до частини першої п. 11 ст. 15 закону України «про 
доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті нкцпФР оприлюд-
нювалась інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на 
заміщення вакантних посад, зразки документів, перелік питань на перевірку 
знань законодавства та нормативно-правових актів України з урахуванням 
специфіки регулятора, що були опубліковані також в офіційному друкова-
ному виданні «відомості національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» від 15.03.2012 № 50 та від 05.08.2014 № 146.

проблема стабільності, наступності та збереження персоналу, його ін-
ституційної пам’яті є чи не найбільш актуальною для нкцФпР. одним із 
найпоказовіших критеріїв у цій роботі є показник рівня плинності кадрів. 
так, коефіцієнт плинності кадрів центрального апарату за 2014 рік становить 
10,41 %. основна причина звільнення працівників криється у невідповідності 
великих обсягів роботи низькому рівню заробітної плати (діаграма 108).

з метою недопущення відтоку професійно підготовлених кадрів з органу 
керівництво комісії здійснювало заходи щодо поліпшення таких факторів, 
як умови праці, психологічний клімат, дотримання умов трудового законо-
давства, своєчасна оплата праці, дотримання умов колективного договору, 
внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлення 
норм етичної поведінки працівників комісії тощо.

також протягом 2014 року у центральному апараті комісії було здійснено 
ротацію 118 працівників на рівнозначні посади та 27 працівників на вищі 
посади державних службовців. зазначені заходи було здійснено з метою опти-
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хуванням вимог нового законодавства про дер-
жавну службу»; «Інформаційно-комунікативні 
технології та електронне урядування в органах 
державної влади та органах місцевого самовряду-
вання»; «Культура ділового мовлення».

Суттєвим внеском у професійний розвиток 
працівників центрального апарату НКЦПФР ста-
ла участь у навчальних семінарах із залученням 
міжнародної технічної допомоги, в яких взяли 
участь 47 осіб.

У практичних тренінгах з внутрішнього  
аудиту взяли участь 6 осіб центрального апарату 
НКЦПФР.

За програмами короткотермінових семінарів 
8 працівників центрального апарату Комісії про-
йшли підвищення кваліфікації у Центрі підви-
щення кваліфікації при Дипломатичній академії 
України за темою: «Стратегія зовнішніх комуні-
кацій», «З питань дипломатичного етикету» та «З 
питань міжнародних переговорів» та 3 працівни-
ки підвищили кваліфікацію за темою: «З питань 
євроатлантичного співробітництва та міжнарод-
ного економічного співробітництва».

У територіальних органах НКЦПФР підви-
щили кваліфікацію 32 державних службовці, які 
брали участь у короткострокових семінарах за 
темами: «Основні засади організації діловодства 
та документообігу в місцевих органах виконавчої 
влади, на державних підприємствах, в установах, 
організаціях», «Новели антикорупційного законо-
давства», Навчання бухгалтерів та голів комісій 
із соціального страхування підприємств, установ 
і організацій; «Якісна та ефективна управлінська 
діяльність». У навчальному семінарі із залучен-
ням міжнародної технічної допомоги за темою: 
«Вимоги до інформації рекламного характеру про 
ІСІ, компанії управління активами та цінних папе-
рів ІСІ» брали участь 16 працівників територіаль-
них органів НКЦПФР.

Формування складу державних службовців в 
НКЦПФР здійснювалось шляхом конкурсного від-
бору, за допомогою проходження працівниками або 
претендентами стажування, та призначенням осіб 
з кадрового резерву відповідно до Закону України 
«Про державну службу» і нормативно-правових 
актів Уряду та наказів Комісії (діаграма 107).

На конкурсній основі
За результатами стажування
З кадрового резерву
За переведенням
За іншою процедурою

2012 2013 2014

59 44
1217 17 810 8 1

403

3
32

2 1 1

Комісією відповідно до частини першої п. 11 
ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» на офіційному веб-сайті НКЦПФР 
оприлюднювалась інформація про вакансії, по-
рядок та умови проходження конкурсу на замі-
щення вакантних посад, зразки документів, пе-
релік питань на перевірку знань законодавства 
та нормативно-правових актів України з ураху-
ванням специфіки регулятора, що були опублі-
ковані також в офіційному друкованому виданні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» від 15.03.2012 № 50 та від 
05.08.2014 № 146.

Проблема стабільності, наступності та збе-
реження персоналу, його інституційної пам’яті є 
чи не найбільш актуальною для НКЦФПР. Одним 

із найпоказовіших критеріїв у цій роботі є показ-
ник рівня плинності кадрів. Так, коефіцієнт плин-
ності кадрів центрального апарату за 2014 рік 
становить 10,41 %. Основна причина звільнення 
працівників криється у невідповідності великих 
обсягів роботи низькому рівню заробітної плати 
(діаграма 108).

З метою недопущення відтоку професійно 
підготовлених кадрів з органу керівництво Комісії 
здійснювало заходи щодо поліпшення таких фак-
торів, як умови праці, психологічний клімат, до-
тримання умов трудового законодавства, своєчас-
на оплата праці, дотримання умов колективного 
договору, внесення змін до правил внутрішнього 
трудового розпорядку, встановлення норм етичної 
поведінки працівників Комісії тощо.

Діаграма 107. Інформація про призначення державних службовців  
до НКЦФПР
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Річний звіт НКЦПФР 2014
101

За власним бажанням
Досягнення граничного віку
Відставка (І-ІІ категорії)
Скорочення, ліквідація
З інших причин

2012 2013 2014

11

0 0 1

18

36

0 0 0

22
25

1 0
3

24

Також протягом 2014 року у центральному 
апараті Комісії було здійснено ротацію 118 пра-
цівників на рівнозначні посади та 27 працівників 
на вищі посади державних службовців. Зазначе-
ні заходи було здійснено з метою оптимізації чи-
сельності у зв’язку зі скороченням граничної чи-
сельності Комісії та з метою розкриття кадрового 
потенціалу працівників.

Одним із найпотужніших та найефективні-
ших засобів стимулювання персоналу до творчої 
та активної праці є заохочення. Заохочення є за-
кономірним результатом позитивної оцінки дій 
працівника та результатів його праці. Зокрема, 
моральне заохочення реалізується у формі визна-
ння та схвалення заслуг працівника, пошани до 
нього з боку трудового колективу і ґрунтується на 
моральній зацікавленості працівників у результа-
тах своєї праці. Вже сам факт заохочення сприй-
мається працівником, як висока оцінка його праці 
та досягнень у колективі.

Враховуючи зазначене, з метою відзначен-
ня трудових досягнень кращих працівників На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку у 2014 році було нагороджено:

• Цінним подарунком Верховної Ради Украї-
ни – 2 особи;

• Подякою Прем’єр-міністра України –
1 особа;

• Подякою Національного банку України –
3 особи;

• Почесною Грамотою Київської обласної
державної адміністрації – 2 особи.

Також 17 кращих працівників територіаль-
них органів було відзначено листами —Подяками 
Голови НКЦФПР, з них 5 працівників Централь-
ного територіального департаменту, 4 працівни-
ки Східного територіального управління, 4 пра-
цівники Західного територіального управління, 
2 працівники Дніпровського та 2 працівники Дон-
баського територіальних управлінь.

Діяльність територіальних органів Комісії
Основними напрямами роботи територіальних 

органів Комісії є забезпечення стабільності та про-
зорості на ринку цінних паперів, здійснення держав-
ного регулювання та контролю за діяльністю учас-
ників ринку, сприяння розвитку фондового ринку. В 
межах своїх повноважень територіальні органи Ко-
місії здійснюють в регіонах державне регулювання 
та контроль за випуском цінних паперів, додержан-
ням вимог законодавства в цій сфері, забезпечують 
контроль за діяльністю емітентів цінних паперів, 
професійних учасників ринку цінних паперів, інсти-
тутів спільного інвестування та інші завдання. 

Комісія у 2014 році здійснювала свої повно-
важення через центральний апарат та її 7 терито-
ріальних органів, серед них:

• Центральний територіальний депар-
тамент НКЦПФР, центр розміщення  –
м. Київ, повноваження поширюються на
м. Київ, Київську, Вінницьку, Жито-
мирську, Чернігівську та Черкаську
області. З грудня 2014 року повноважен-
ня поширюються на Донецьку та Луган-
ську області, які знаходяться поза меж-
ами зони проведення антитерористичної
операції.

• Західне територіальне управління
НКЦПФР, центр розміщення – м. Львів,
повноваження поширюється на Львівську,
Волинську, Рівненську та Закарпатську
області;

Діаграма 108. Інформація про звільнення державних службовців  
НКЦПФР

мізації чисельності у зв’язку зі скороченням граничної чисельності комісії та 
з метою розкриття кадрового потенціалу працівників.

одним із найпотужніших та найефективніших засобів стимулювання пер-
соналу до творчої та активної праці є заохочення. заохочення є закономірним 
результатом позитивної оцінки дій працівника та результатів його праці. 
зокрема, моральне заохочення реалізується у формі визнання та схвалення 
заслуг працівника, пошани до нього з боку трудового колективу і ґрунтується 
на моральній зацікавленості працівників у результатах своєї праці. вже сам 
факт заохочення сприймається працівником, як висока оцінка його праці та 
досягнень у колективі.

враховуючи зазначене, з метою відзначення трудових досягнень кращих 
працівників національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2014 
році було нагороджено:

 цінним подарунком верховної Ради України – 2 особи;

 подякою прем’єр-міністра України – 1 особа;

 подякою національного банку України – 3 особи;

 почесною Грамотою київської обласної державної адміністрації – 2 
особи.

також 17 кращих працівників територіальних органів було відзначено 
листами —подяками Голови нкцФпР, з них 5 працівників центрального 
територіального департаменту, 4 працівники східного територіального управ-
ління, 4 працівники західного територіального управління, 2 працівники 
Дніпровського та 2 працівники Донбаського територіальних управлінь.

діяльність територіальних органів Комісії 

основними напрямами роботи територіальних органів комісії є забез-
печення стабільності та прозорості на ринку цінних паперів, здійснення 
державного регулювання та контролю за діяльністю учасників ринку, 
сприяння розвитку фондового ринку. в межах своїх повноважень тери-
торіальні органи комісії здійснюють в регіонах державне регулювання та 
контроль за випуском цінних паперів, додержанням вимог законодавства в 
цій сфері, забезпечують контроль за діяльністю емітентів цінних паперів, 
професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвес-
тування та інші завдання.
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Комісія у 2014 році здійснювала свої повноваження через центральний  
апарат та її 7 територіальних органів, серед них:

 центральний територіальний департамент нкцпФР, центр 
розміщення – м. київ, повноваження поширюються на м. київ, 
київську, вінницьку, житомирську, Чернігівську та Черкаську 
області. з грудня 2014 року повноваження поширюються на До-
нецьку та луганську області, які знаходяться поза межами зони 
проведення антитерористичної операції.

 західне територіальне управління нкцпФР, центр роз-
міщення – м. львів, повноваження поширюється на львівську, 
волинську, Рівненську та закарпатську області;

 прикарпатське територіальне управління нкцпФР, центр 
розміщення – м. івано-Франківськ, повноваження поширюються на 
івано-Франківську, тернопільську, Чернівецьку та хмельницьку 
області;

 східне територіальне управління нкцпФР, центр розмі-
щення – м. харків, повноваження поширюються на харківську, 
сумську та полтавську області;

 Дніпровське територіальне управління нкцпФР, центр 
розміщення - м. Дніпропетровськ, повноваження поширюється на 
Дніпропетровську та запорізьку області;

 південно-Українське територіальне управління нкцпФР, 
центр розміщення – м. одеса, повноваження поширюються на 
одеську, миколаївську, херсонську та кіровоградську області;

 Донбаське територіальне управління нкцпФР – з грудня 
2014 року прийнято рішення від 18.11.2014 № 1573 «про припи-
нення Донбаського територіального управління».

У 2014 році робота територіальних органів традиційно була спрямована 
на підвищення рівня корпоративної культури, усвідомлення необхідності 
прозорого розкриття своєчасної, достовірної та вичерпної інформації перед 
власниками цінних паперів і потенційними інвесторами для здійснення ними 
об’єктивної оцінки фінансово- економічного стану емітента.

керівники більшості територіальних органів нкцпФР ініціювали створення 
при державних адміністраціях аналітичних і робочих груп, консультативних 
рад з питань розвитку фондового ринку та корпоративного управління і ви-
ступали їх активними учасниками. практика довела, що співпраця терито-
ріальних органів комісії з обласними державними, місцевими державними 
органами дозволяє на більш високому рівні проводити спільну регіональну 
політику, розвивати інвестиційні процеси, захищати права інвесторів.
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456-37-56, 456-14-17
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ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ 
«РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ»!

У відповідності до нормативних документів та стандартів Міністерства 
освіти і науки України (наказ №1111 від 17 жовтня 2012 р.), Національної 
бібліотеки України імені Вернадського, Книжкової палати України (ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання» та ін.) з 1 січня 2014 року редакцією змі-
нено вимоги до оформлення публікацій та супровідних документів, що 
подаються авторами. 

Звертаємо Вашу увагу на необхідність дотримання  
наступних необхідних умов:

1. До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу 
«Ринок цінних паперів України», є оригінальними працями, не публікувалися 
раніше та/або не знаходяться на розгляді і рецензуванні в інших виданнях. 

2. Обов’язковими елементами статті мають бути:

•	 індекс	УДК,	який	визначає	автор	самостійно;	

•	 заголовок	статті	трьома	мовами	–	українською,	англійською,	російською;

•	 відомості	про	автора	(авторів)	–	прізвище	ім’я	по	батькові,	вчений	сту-
пінь,	посада	та	навчальний	(науковий)	заклад	або	інше	місце	роботи	
–	подаються	трьома	мовами:	українською,	англійською,	російською.

•	 анотація	статті	трьома	мовами	–	українською,	англійською,	російською.	
При	 цьому,	 анотація	 англійською	 мовою	 повинна	 бути	 максимально	
інформативною	та	складатися	з	300350	слів.	Анотація	українською	та	
російською	мовами	–	4070	слів;

•	 ключові	слова	трьома	мовами	–	українською,	англійською,	російською	
(подаються	у	називному	відмінку,	загальна	кількість	ключових	слів	–	не	
менше	шести	і	не	більше	десяти);

Основний текст статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України 
від 15.01.03 № 705 повинен включати: 

•	 постановку	проблеми	в	загальному	вигляді	та	її	зв’язок	із	важливими	
науковими	або	практичними	завданнями;	

•	 аналіз	основних	досліджень	і	публікацій,	у	яких	започатковано	розв’я-
зання	цієї	проблеми,	котрим	присвячується	означена	стаття;	

•	 формулювання	цілей	статті	(постановка	завдання);	виклад	основного	
матеріалу	дослідження	з	повним	обґрунтуванням	отриманих	наукових	
результатів;	

•	 висновки	з	дослідження	й	перспективи	подальших	розвідок	в	обраному	
напрямку.

•	 список	використаних	джерел	оформлюється	відповідно	до	стандарту	
ДСТУ	 ГОСТ	 7.1:2006	 «Бібліографічний	 запис.	 Бібліографічний	 опис.	
Загальні	вимоги	та	правила	складання»	(Бюлетень	ВАК	України	№	3,	
2008).	Бажано,	щоб	на	усі	літературні	джерела	в	статті	були	посилання.	
Не	допускається	повторне	цитування;

3. REFERENCES (пристатейний список літератури латиницею). Такі списки 
дають можливість оцінювати значення і визнання робіт конкретних авторів, нау-
ковий рівень журналів, їх засновників та країн, визначити актуальність наукових 
напрямків і проблем тощо. References наводиться повністю окремим блоком, 
повторюючи список літератури україномовної частини. 

Якщо у списку є посилання на іноземні публікації (крім мов, що використову-
ють символи – китайська і т.п.), вони повністю повторюються у списку, поданому 
латиницею. В References позбавляються від зайвої інформації щодо видання 
(«матер. конф.», «сб. статей», «2 вид.» «перероб» тощо).

При оформленні References можна використовувати будьякий існуючий 
міжнародний стандарт, але обов’язково надаються наступні необхідні елементи: 

Для статей:	усі автори (у транслітерації латиницею), назва статті (англійська 
мова), назва періодичного видання (латиницею у транслітерації). рік; №(№): 
сторінки.

Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Title of article. Nazva Zbirnyka. 2012; 
1(23): 1020.

Для матеріалів конференцій:	усі автори (у транслітерації латиницею), 
назва праці (англійська мова), назва конференції (латиницею у транслітерації, 
якщо немає її англійської назви), у дужках переклад назви на англійську, місце 
проведення конференції: місце видання, рік, сторінки (в перекладі на англійську).

Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Effective management. Mizhnarodna 
Konferentsiya (International Conference). KYIV: DVNZ «KNEU», 2013, p. 58.

Для книжок: усі автори (у транслітерації латиницею), назва книги у тран-
слітерації у перекладі на англійську, місто (у перекладі на англійську): назва 
видавництва (транслітерація), рік видання, сторінки.

Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Ekonomichna entsyklopediia [Economic 
Encyclopedia]. KYIV: DVNZ «KNEU», 2014. 200 p.

4. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word; формули – в 
редакторі формул MS Equaition. Малюнки, виконані у Word, мають являти 
собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорнобі-
лому варіанті, можна використовувати інші способи заливки. Скановані  
ілюстрації та таблиці неприпустимі.

5. До статті додається авторська довідка, яка містить контактні дані автора 
(авторів) статті.
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комісії України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3 
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або розповсюдження іншими способами матеріалів 
журналу без згоди видавця заборонено. 

передрук і переклади дозволяються лише 
за згодою редакції. У разі передруку посилання 
на «Ринок цінних паперів України» обов’язкове. 
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яких вони припускаються. 
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та реклами несуть автори та рекламодавці. 
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за собою право редагувати матеріали. 
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Формат 84х108/16. папір офсетний № 1. 

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 22,9. 
Друк. арк. 23,0.

Умовн. фарбо-відб. 16,2. наклад 300 пр.
номер замовлення 7/2015.

надруковано в друкарні 
тов «інтерконтиненталь-Україна». 

10.07.2015 р. ціна договірна 

ПРиватне аКЦіонеРне товаРиство
«КиївсьКий завод БезалКогольних  

наПоїв «РосинКа»
(місцезнаходження: 03680, м. київ, вул. ежена потьє, 6,) 

(надалі – товариство)
повідомляє про скликання позачергових 

загальних зборів акціонерів, які відбудуться
12 серпня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 

м. київ, вул. ежена потьє, 6, кімната (зал) № 306.

Перелік питань, що виносяться  
на голосування згідно порядку денного:

1. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень

2. обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів

3. прийняття рішення про погодження та затвердження укладеного між 
товариством з обмеженою відповідальністю «телара» та приватним акціо-
нерним товариством «київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» пра-
вочину купівлі-продажу цінних паперів № бв48-15 від 06 липня 2015 року.

4. прийняття рішення про зміну місцезнаходження приватного акці-
онерного товариства «київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде здійснюватись 12 серпня 2015 року з 11-20 до 11-50 за адресою: м. київ, 
вул. ежена потьє, 6, кімната (зал) № 306.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному 
в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом 
на 06.08.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. 
представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до 
законодавства надає право представляти акціонера на позачергових загальних зборах.

акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціо-
нерів під час підготовки до позачергових загальних зборів, за місцезнаходженням 
товариства: м. київ, вул. ежена потьє, 6 кімната (зал) № 306, а в день проведення 
загальних зборів – у місці їх проведення. посадовою особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час 
підготовки до загальних зборів, є Голова правління нархов андрій анатолійович. 
телефон (044)-453-20-84

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Нархов А. А.    


