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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.03.2016  м. Київ  № 278

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2016 року за №486/28616

Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяль-
ності на ринку цінних папе-
рів - діяльності з управління 
іпотечним покриттям

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 
301 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 
8 Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», частини першої статті 21 Закону 
України «Про іпотечні облігації», Законів України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», «Про 
торгово-промислові палати в Україні»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження 

професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяль-

ності з управління іпотечним покриттям, затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року 
за № 328/20641 (із змінами), що додаються.

2. Юридичні особи, які отримали ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на ринку цінних паперів - 
діяльності з управління іпотечним покриттям до набран-
ня чинності цим рішенням, зобов’язані протягом трьох 
місяців після набрання ним чинності привести свою ді-
яльність у відповідність до Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на ринку цінних паперів - ді-
яльності з управління іпотечним покриттям.

3. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.) 
забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
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друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Панченка О.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку 
10 березня 2016 року № 278

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
31 березня 2016 року за №486/28616

Зміни до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на ринку цінних паперів - 

діяльності з управління іпотечним покриттям
1. У розділі ІІ:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності 

з управління іпотечним покриттям повинен мати у влас-
ності або в користуванні нежитлове приміщення, яке по-
вністю відокремлене від приміщень інших юридичних 
осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань. Для провадження ді-
яльності відокремленим підрозділом ліцензіата або 
спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, 
який є невід'ємною частиною його внутрішньої організа-
ційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензі-
ат повинен мати у власності або в користуванні нежитло-
ве приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, 
яке повинно відповідати встановленим для цього примі-
щення вимогам.

Банк для провадження діяльності з управління іпотеч-
ним покриттям повинен мати окреме приміщення, яке 
повністю відокремлене від інших приміщень банку та за-
безпечує дотримання банком вимог, установлених Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) для цього приміщення.

Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного 
покриття та забезпечення ведення реєстру власників 
структурованих іпотечних облігацій повинно здійснюва-
тись в операційному залі.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з 
управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь 
захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність ін-
формації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпо-
течного покриття, яку отримує управитель при виконанні 
своїх функцій.

Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна 
техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані 
системи реєстрів іпотечного покриття структурованих 
іпотечних облігацій та власників структурованих іпотеч-
них облігацій як у паперовій формі, так і у вигляді записів 
в електронних базах даних, повинен бути надійно захи-
щений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, об-

ладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. 
Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься ін-
формація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповно-
важеним працівникам, визначеним відповідним наказом, 
згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких 
працівників та відповідно до внутрішнього порядку ве-
дення системи цих реєстрів.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен зна-
ходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходжен-
ням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань. Документи, що стосуються провадження ді-
яльності з управління іпотечним покриттям, повинні збе-
рігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходжен-
ням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім 
банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменуван-
ня та місця його розташування (поверх та номери кімнат 
за наявності).»;

2) у пункті 4: 
в абзаці першому слова «як фахівці з управління акти-

вами» виключити;
в абзаці третьому слово «працювати» замінити слова-

ми «займати посади»;
в абзаці четвертому слова «або фінансуванню терориз-

му» замінити словами «фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або 

особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 
ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з 
управління іпотечним покриттям повинна відповідати 
Професійним вимогам до головних бухгалтерів профе-
сійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рі-
шенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року 
за № 793/23325.»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка 

(які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконав-
чого органу (або осіб, що призначені головою та членами 
колегіального органу), керівника служби внутрішнього 
аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата 
(крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим 
нормативно-правовим актом, який регулює порядок та 
умови видачі ліцензії.»;

3) пункти 5 – 7 викласти в такій редакції:
«5. Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокрем-

лених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), 
які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо 
здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, 
не можуть одночасно займати посади в інших підрозді-
лах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної ді-
яльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших 
професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні 
посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або 
спеціалізованих структурних підрозділів при проваджен-
ні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні 
відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при 
отриманні ліцензії. 
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Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата – 
банку за наявності заступника керівника банку або чле-
нів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків 
відповідно до внутрішніх документів банку відповідають 
за здійснення банком діяльності з управління іпотечним 
покриттям.

6. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відо-
кремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) 
при провадженні діяльності з управління іпотечним по-
криттям факту зменшення кількості сертифікованих фа-
хівців (у тому числі керівних посадових осіб), установле-
ної при отриманні ліцензії або створенні відокремленого 
або спеціалізованого структурного підрозділу, але не 
менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управ-
ління іпотечним покриттям структурованих іпотечних об-
лігацій не менше ніж до двох йому необхідно протягом 
трьох місяців відновити встановлену кількість та повідо-
мити про це Комісію в установленому порядку. 

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) упо-
вноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити 
особу, яка виконує його обов'язки, на строк не більше ніж 
два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-
яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може 
не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку. 

На час відсутності керівника уповноважений орган лі-
цензіата повинен забезпечити наявність особи, яка ви-
конує його обов'язки. Така особа призначається з числа 
сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-
яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

7. Ліцензіат зобов’язаний мати технічне забезпечення 
(не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безпере-
бійного електроживлення), засоби зв'язку (електронна 
пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комп-
лекс, який забезпечить виконання вимог, установлених 
Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подан-
ня до Комісії адміністративних даних та інформації у ви-
гляді електронних документів із застосуванням електро-
нного цифрового підпису.

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, 
що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фі-
нансову звітність та річну консолідовану фінансову звіт-
ність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у 
яких звітний період (рік) з дати створення не настав), ра-
зом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці 
або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо 
це передбачено законом) у періодичному або неперіо-
дичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцен-
зіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського ви-
сновку, що подається до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на 
здійснення професійної діяльності на ринку цінних папе-
рів, затвердженим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 
року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську 
фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у 
вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому 

режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний 
звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або 
веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення. 

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річ-
ної фінансової звітності та річної консолідованої фінан-
сової звітності разом з аудиторським висновком ліцензі-
ат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію 
із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного 
або неперіодичного видання (за наявності такої публіка-
ції), де була оприлюднена зазначена інформація.»;

4) у пункті 8:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«розробити положення про службу внутрішнього ауди-

ту (контролю) (крім банку);»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«розробити положення про систему управління ризи-

ками професійної діяльності з управління іпотечним по-
криттям (крім банку).»;

5) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 
такого змісту:

«9. Положення про провадження діяльності з управ-
ління іпотечним покриттям має містити, зокрема:

порядок укладання договорів;
порядок роботи з клієнтами;
порядок провадження діяльності з управління іпотечним 

покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію;
порядок ведення обліку та подання звітності щодо 

операцій з іпотечним покриттям;
порядок ведення обліку та подання звітності щодо ко-

штів клієнтів (для структурованих іпотечних облігацій);
вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання 

конфлікту інтересів при провадженні професійної діяль-
ності на фондовому ринку;

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та профе-
сійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до 
службової інформації і її неправомірному використанню, 
у тому числі при суміщенні різних видів професійної ді-
яльності;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню ці-
нами на фондовому ринку, що установлені управителем 
іпотечним покриттям.».

У зв’язку з цим пункти 9 – 16 вважати відповідно пунк-
тами 10 – 17;

6) доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 
такого змісту:

«11. Положення про систему управління ризиками 
професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної 
діяльності з управління іпотечним покриттям;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за 
кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішньо-
го контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негатив-
них наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та 
джерела фінансування заходів з компенсації отриманих 
збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нор-
мативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених 
показників (у разі встановлення таких нормативів);
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функції підрозділу з управління ризиками та/або пра-
цівника, відповідального за управління ризиками, та по-
рядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.».
У зв’язку з цим пункти 11 – 17 вважати відповідно пунк-

тами 12 – 18;
7) у пункті 14 слова «або фінансуванню тероризму» 

замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення»;

8) абзац перший пункту 15 виключити.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом пер-

шим;
9) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:
Цивільного та Господарського кодексів України щодо 

умов та порядку укладання договорів при провадженні 
діяльності з управління іпотечним покриттям;

Законів України «Про іпотечні облігації», «Про цінні па-
пери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо 
умов провадження діяльності з управління іпотечним по-
криттям;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» щодо особливостей ведення бух-
галтерського обліку в частині застосування міжнародних 
стандартів, подання та оприлюднення фінансової звіт-
ності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про 
господарські товариства» в частині виконання вимог щодо 
формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та 
оформлення громадян на роботу відповідно до вимог гла-
ви III Кодексу законів про працю України (укладання тру-
дового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють пи-
тання провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління іпотечним покриттям.»;

10) пункт 18 замінити двома пунктами такого змісту:
«18. Для забезпечення роботи системи управління ри-

зиками ліцензіат (крім банку) зобов'язаний призначити 
працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіа-
та необхідно віднести: розробку та впровадження мето-
дики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків 
професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану 
системи управління ризиками, ідентифікацію критичних 
(найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контр-
агентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення 
концентрації ризиків та причин їх появи; впровадження 
заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації 
ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; опера-
тивну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого 
органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у 
розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку про-
грам навчання працівників ліцензіата методам та інстру-
ментам управління ризиками; підготовку і надання звіт-
ності з питань управління ризиками виконавчому органу 
ліцензіата.

19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до при-
міщення та доступність послуг, які надаються згідно з лі-
цензією на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям 
населення.».

2. У розділі ІІІ:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації 

в результаті перетворення він протягом двадцяти робо-
чих днів з дати реєстрації нових установчих документів 
повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням лі-
цензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення 
разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу лі-
цензії) і документи, що додаються до неї, для отримання 
нової ліцензії відповідно до нормативно-правового акта, 
який регулює порядок та умови видачі ліцензії.»;

2) пункт 4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5 – 12 вважати відповідно пунк-

тами 4 – 11;
3) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної 

діяльності нового відокремленого підрозділу, якому бу-
дуть надані повноваження провадити професійну діяль-
ність на фондовому ринку - діяльність з управління іпо-
течним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат 
повинен за місяць до початку провадження діяльності та-
ким підрозділом подати до Комісії документи, передбаче-
ні підпунктами 5, 8, 10 пункту 7 цього розділу.»;

4) пункт 5 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6 – 11 вважати відповідно пунк-

тами 5 – 10;
5) абзац другий пункту 5 після слова «про» доповнити 

словами «відокремлені та/або»;
6) пункти 6 – 8 викласти в такій редакції:
«6. У разі зміни найменування відокремленого підроз-

ділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом 
п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних 
змін до положення про філію або інший відокремлений 
підрозділ повинен подати інформацію про зміни в доку-
ментах, передбачених пунктом 5 цього розділу.

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку - діяль-
ності з управління іпотечним покриттям зобов'язаний 
протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із 
зазначенням структурного підрозділу центрального апа-
рату Комісії, який здійснював розгляд документів на ви-
дачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтвер-
джує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення 
змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, 
та дати державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі мо-
дельного статуту, подається нотаріально засвідчена ко-
пія рішення уповноваженого органу управління про вне-
сення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа (документів) банку, 
що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу 
виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку 
збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, ре-
інвестиції дивідендів).
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Подається протягом двадцяти робочих днів після по-
вної сплати збільшення статутного капіталу;

3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фі-
нансовою установою (крім компанії з управління актива-
ми) у довільній формі, про виключення його з відповід-
ного державного реєстру фінансових установ;

4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) по-
вноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, 
що призначені головою та членами колегіального орга-
ну), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) 
(керівника структурного підрозділу або окремої посадо-
вої особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім бан-
ку) – анкету щодо ділової репутації органів управління 
юридичної особи, головного бухгалтера та керівника 
служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про 
видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових 
осіб, які виконують такі обов'язки;

5) довідку про керівних посадових осіб та фахівців за-
явника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, 
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифікова-
ні в установленому порядку, яка додається до заяви про 
видачу ліцензії, із змінами;

6) копію затвердженої організаційної структури ліцен-
зіата зі змінами, засвідчену підписом керівника та печат-
кою ліцензіата (за наявності);

7) відомості щодо структурних підрозділів заявника 
(ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють 
окремі види професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), що додаються до заяви про ви-
дачу ліцензії;

8) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіа-
та (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що 
підтверджують його право користування нежитловим 
приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який 
укладений заявником або засновником (при створенні 
юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у 
якому буде провадитись (провадиться) професійна ді-
яльність на фондовому ринку, з доданням копії акта 
приймання-передавання цього приміщення (за наявнос-
ті) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) 
або повідомлення у довільній формі щодо права влас-
ності на нежитлове приміщення за новим місцезнахо-
дженням ліцензіата, у якому буде провадитись (прова-
диться) професійна діяльність, з доданням плану 
приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосу-
ються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцен-
зіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підроз-
ділів);

9) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензі-
ата (за наявності) (крім банку та управителя іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних облігацій) копію змін до 
документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою 
охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться 
діяльність з управління іпотечним покриттям структуро-
ваних іпотечних облігацій;

10) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані 
структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що прова-
дять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) за її окремими видами та мають інше міс-
цезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка 
додається до заяви про видачу ліцензії. 

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізовано-
го структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен 
додати до цієї довідки копії документів, передбачених 
підпунктом 5 цього пункту;

11) інформацію у довільній формі щодо звільнення осо-
би, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, 
на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензі-
ата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по бать-
кові (для фізичної особи), найменування, ідентифікацій-
ного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення 
(закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену 
підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

12) у разі призначення особи, яка займає посаду го-
ловного бухгалтера (крім банку), – копію кваліфікаційно-
го посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку 
професійних учасників фондового ринку, засвідчену під-
писом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцен-
зіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі 
щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського 
обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудо-
вої діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) 
або найменування, ідентифікаційного коду юридичної 
особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, 
яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського 
обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено 
ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням 
копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бух-
галтерського обліку професійних учасників фондового 
ринку щодо такої особи, що засвідчена підписом керів-
ника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, 
або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського 
обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або 
укладання договору про надання послуг не має кваліфі-
каційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського 
обліку професійних учасників фондового ринку, така осо-
ба повинна у тримісячний строк з дати прийняття на ро-
боту або укладання відповідного договору пройти підви-
щення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати 
його в строк, передбачений цим підпунктом;

13) довідку про зміни в персональному складі нагля-
дової ради (у разі її створення), виконавчого органу та 
ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до 
заяви про видачу ліцензії;

14) довідку щодо структури власності заявника (ліцен-
зіата) та власників з істотною участю в ньому в частині 
таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та 
таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власни-
ків заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опо-
середкований контроль за заявником, яка додається до 
заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зо-
браження такої структури;

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (лі-
цензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, 
яка має не погашену або не зняту в установленому по-
рядку судимість за злочини проти власності, у сфері гос-
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подарської діяльності та/або у сфері службової діяль-
ності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій 
(часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіта-
лу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка до-
дається до заяви про видачу ліцензії.

8. Ліцензіат, крім повідомлень, передбачених пунк-
том  7 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти 
робочих днів подати до Комісії інформацію щодо:

арешту банківських рахунків ліцензіата;
переліку емітентів, з якими укладені договори про 

управління іпотечним покриттям, та реквізитів договорів 
(дата та номер договору);

застосування Національною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг (для банків - Національним 
банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді 
відсторонення керівництва від управління фінансовою 
установою та призначення тимчасової адміністрації, а 
також інших санкцій, у тому числі тимчасового зупинення 
(обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, 
що накладаються цим органом за порушення законодав-
ства на ринку фінансових послуг;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорга-
нізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетво-
рення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за 
рішенням вищого органу товариства, з доданням копії 
відповідного рішення;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з 
наданням письмових пояснень щодо таких обставин та 
копій документів, які підтверджують настання або закін-
чення зазначених обставин (у разі їх наявності);

припинення діяльності з управління іпотечним покрит-
тям у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наяв-
ності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням 
копії документа відповідного органу ліцензіата, який під-
тверджує прийняття рішення, засвідченої ліцензіатом;

веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата.»;
7) в абзаці першому пункту 9 слово «лютого» замінити 

словом «квітня»;
8) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Усі документи та інформація подаються до Комісії 

із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата 
(за наявності) та підписом керівника (із зазначенням 
структурного підрозділу центрального апарату Комісії, 
який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

У разі якщо документи підписані не керівником ліцен-
зіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, уста-
новлених законами), ліцензіат повинен надати копію до-
кумента, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк на-
дання інформації, передбаченої цим розділом, продо-
вжується до дати припинення таких обставин, що має 
бути документально підтверджено.

Документи та інформація, які надаються ліцензіатом 
відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають 
форму додатків до нормативно-правового акта, який ре-
гулює порядок та умови видачі ліцензії, надаються також 
в електронній формі за допомогою автоматизованої сис-
теми, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.».

Т.в.о. директора департаменту
спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів В.В. Дерев’янкін 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.03.2016  м. Київ  № 282

Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – 
депозитарної діяльності та 
клірингової діяльності

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 квітня 2016 року за № 522/28652

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 
17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 
квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу» Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів) – депозитарної діяльності та клірингової ді-
яльності, затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 
року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Укра-
їни 06 червня 2013 року за № 897/23429, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Т.в.о. Голови  Комісії О. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку
15 березня 2016 року № 282 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 квітня 2016 за № 522/28652

Зміни до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) – депозитарної діяльності та 
клірингової діяльності

1. У розділі І:
1) у пункті 1: 
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після слів та цифр «Кодексу законів про працю Украї-
ни, статей 16» цифри «19, 26, 27» замінити цифрами 
«17, 19, 27¹»;

після слів «Про депозитарну систему України» доповни-
ти словами «Про торгово-промислові палати в Україні»;

слова «або фінансуванню тероризму» замінити сло-
вами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»;

слова «осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити 
словами «осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань»;

слова та цифри «з урахуванням статей 13, 19 Закону 
України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» замінити словами «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»;

2) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:
«Термін «форс-мажорні обставини» вживається у зна-

ченні, визначеному Законом України «Про торгово-
промислові палати в Україні».

2. У розділі ІІ:
1) у главі 1:
у пункті 1:
у абзаці другому:
у першому реченні слова «осіб та фізичних осіб - під-

приємців та ліцензії» замінити словами «осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань»;

у другому реченні слова «на підставі відповідної копії 
ліцензії» виключити;

у абзаці четвертому слова «та/або діяльності із збері-
гання активів пенсійних фондів» виключити;

у абзаці п’ятому після слів «а саме» доповнити слова-
ми «депозитарної діяльності депозитарної установи», 
слова «та/або діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів» виключити;

у абзаці шостому після слів «депозитарної діяльності» 
доповнити словами «депозитарної установи»;

у абзаці восьмому слова «осіб та фізичних осіб - під-
приємців та ліцензії» замінити словами «осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань»;

абзац дев’ятий після слів «За місцезнаходженням» до-
повнити словами «(тимчасовим місцезнаходженням)»; 

у абзаці першому пункту 2 слова «, відповідно до По-
рядку формування та ведення державного реєстру фі-
нансових установ, які надають фінансові послуги на рин-
ку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 
2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 02 серпня 2004 року за № 957/9556» виключити;

у пункті 3:
у абзаці другому:
слово «Сертифіковані» виключити;
доповнити словами «та/або при створенні відокрем-

леного підрозділу»;
після абзацу другого доповнити новими абзацами тре-

тім та четвертим такого змісту:
«Ці вимоги не поширюються на керівників депозитар-

ної установи – банку за наявності заступника керівника 
банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподі-
лом обов’язків відповідно до внутрішніх документів бан-
ку відповідають за здійснення банком депозитарної ді-
яльності.

При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата ква-
ліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікова-
них спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).». 

У зв’язку із цим абзаци третій, четвертий вважати від-
повідно абзацами п’ятим, шостим;

у абзаці п’ятому слова «(копії ліцензії або при створен-
ні спеціалізованого структурного підрозділу)» замінити 
словами «(при створенні відокремленого підрозділу та/
або спеціалізованого структурного підрозділу)»;

після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим тако-
го змісту:

«У разі зменшення у депозитарній установі при прова-
дженні депозитарної діяльності за її окремими видами 
визначеної кількості сертифікованих фахівців, установле-
ної при отриманні ліцензії, пов’язаного із введенням тим-
часової адміністрації, така депозитарна установа пови-
нна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців 
протягом місяця після припинення тимчасової адміні-
страції і поновлення діяльності депозитарної установи та 
повідомити про це Комісію в установленому порядку.».

У зв’язку із цим абзац шостий вважати абзацом сьо-
мим;

у пункті 4 слова «Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку або» виключити;

у пункті 5:
у абзаці третьому слова «або фінансуванню терориз-

му» замінити словами «фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

абзац четвертий викласти в новій редакції:
«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) 

уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначи-
ти особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна 
мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що про-
вадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фон-
довому ринку, встановленого для керівника. Така особа 
призначається строком не більше ніж на два місяці.»;

у пункті 6 слова «За наявності у депозитарної установи 
(крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгал-
тера, вона» замінити словами «Особа, яка займає поса-
ду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено 
ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи»;

пункт 8 після слів «Приміщення депозитарної устано-
ви» доповнити словами «(крім банку)»; 

у пункті 9:
абзац четвертий викласти в новій редакції:
«Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, 

що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фі-
нансову звітність та річну консолідовану фінансову звіт-
ність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у 
яких звітний період (рік) з дати створення не настав), ра-
зом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці 
або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо 
це передбачено законом) у періодичному або неперіо-
дичному виданні.»;

доповнити пункт абзацом п’ятим такого змісту:
«Зазначена інформація повинна бути оприлюднена 

у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобово-
му режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кож-
ний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці 
або веб-сайті протягом п’яти років від дати її оприлюд-
нення.».
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У зв’язку із цим абзаци п’ятий – сьомий вважати абза-
цами шостим – восьмим;

абзац сьомий викласти в новій редакції:
«Депозитарна установа повинна забезпечити резерв-

не збереження (копіювання) інформації у порядку та від-
повідно до складу, визначених нормативно-правовим 
актом Комісії, який регулює порядок провадження депо-
зитарної діяльності.»; 

у абзаці першому пункту 12 слова «, які отримали від-
повідну копію ліцензії,» виключити;

пункт 16 викласти в новій редакції:
«16. Депозитарна установа протягом строку прова-

дження депозитарної діяльності зобов'язана дотримува-
тись вимог, зокрема:

Законів України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», «Про депозитарну систему України» з питань, що 
стосуються провадження діяльності – депозитарної ді-
яльності;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгал-
терського обліку в частині застосування міжнародних стан-
дартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про 
господарські товариства» у частині виконання вимог щодо 
формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством України порядку при-
йняття та оформлення громадян на роботу відповідно 
до вимог глави III Кодексу законів про працю України 
(укладання трудового договору з найманим працівником) 
(крім банку);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює пра-
вила (порядок) провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням 
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 
на фондовому ринку та вимог до системи управління ри-
зиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 
2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для 
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів депозитарної установи, які сто-
суються зазначеної в ліцензії діяльності.»;

у пункті 17:
абзац перший виключити.
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абза-

цом першим;
абзац перший після слів «статутного капіталу» допо-

внити словами «депозитарної установи» та після слів 
«цінних паперів» доповнити словами «для отримання лі-
цензії»;

у пункті 18 слова «або фінансуванню тероризму» за-
мінити словами «фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення»;

в абзаці другому пункту 19 слова «Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку або» виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:
«20. Депозитарна установа зобов’язана забезпечити 

та задекларувати доступ до приміщення та доступність 
послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам 
та маломобільним групам населення.»;

2) у главі 2:
у пункті 2:
після абзацу першого доповнити абзацом другим та-

кого змісту:
«При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата 

кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифіко-
ваних спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).». 

У зв’язку із цим абзаци другий, третій вважати відпо-
відно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при ство-
ренні» замінити словами «або при створенні відокремле-
ного підрозділу та/або»;

абзац четвертий після слів «депозитарної установи» 
доповнити словами «(її відокремлених підрозділів та/або 
спеціалізованих структурних підрозділів)»;

3) у главі 3:
у пункті 2:
після абзацу першого доповнити абзацом другим та-

кого змісту:
«При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата 

кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифі-
кованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова осо-
ба).». 

У зв’язку із цим абзаци другий, третій вважати відпо-
відно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при ство-
ренні» замінити словами «або при створенні відокремле-
ного підрозділу та/або»;

у пункті 5 слова «Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку або» виключити. 

3. У розділі ІІІ:
після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, про-

тягом строку провадження такої діяльності зобов'язана 
дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
з питань, що стосуються провадження діяльності – клі-
рингової діяльності;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» щодо особливостей ведення бух-
галтерського обліку в частині застосування міжнародних 
стандартів, подання та оприлюднення фінансової звіт-
ності;

установленого законодавством України порядку при-
йняття та оформлення громадян на роботу відповідно 
до вимог глави III Кодексу законів про працю України 
(укладання трудового договору з найманим працівни-
ком);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює пра-
вила (порядок) провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - клірингової діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням 
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 
на фондовому ринку та вимог до системи управління ри-
зиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 
2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для 
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів особи, яка провадить кліринго-
ву діяльність, що стосуються зазначеного в ліцензії виду 
діяльності.
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Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна 
мати програмно-технічний комплекс для забезпечення 
виконання вимог, установлених Комісією для цього виду 
діяльності, для подання до Комісії адміністративних да-
них та інформації у вигляді електронних документів із за-
стосуванням електронного цифрового підпису.».

У зв’язку із цим пункти 3 – 6 вважати відповідно пунк-
тами 4 – 7;

після пункту 5 доповнити розділ новими пунктами 6 – 8 
такого змісту:

«6. Загальна площа нежитлового приміщення для про-
вадження кліринговою установою клірингової діяльності 
повинна становити не менше 35 кв. м.

7. Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність 
(у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених 
підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, 
які безпосередньо провадять професійну діяльність, по-
винні бути сертифіковані згідно з Положенням про серти-
фікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердже-
ним рішенням Комісії від 13 серпня 2013 року № 1464, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 верес-
ня 2013 року за № 1572/24104, за спеціалізацією «Клі-
рингова діяльність».

Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її 
відокремлених та/або спеціалізованих структурних під-
розділів), які безпосередньо провадять професійну ді-
яльність, не можуть одночасно працювати в інших про-
фесійних учасниках фондового ринку та в інших 
підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види діяль-
ності, ніж клірингова діяльність. 

У разі зменшення у особи, яка провадить клірингову 
діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалі-
зованих структурних підрозділах), при провадженні про-
фесійної діяльності визначеної кількості сертифікованих 
фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установ-
леної при отриманні ліцензії (при створенні спеціалізова-
ного структурного підрозділу), така особа повинна відно-
вити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом 
трьох місяців та повідомити про це Комісію в установле-
ному порядку. 

Зменшення кількості сертифікованих фахівців менше 
ніж до трьох фахівців не допускається.

8. Керівник клірингової установи (її відокремлених та/
або спеціалізованих структурних підрозділів) при прова-
дженні професійної діяльності не може одночасно працю-
вати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник клірингової установи (крім банку) повинен 
мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох 
років.

У разі призначення на посаду нового керівника клірин-
гова установа (крім банку) повинна перевірити його без-
доганну ділову репутацію згідно з вимогами законодав-
ства України у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення.

У разі звільнення керівника клірингової установи упо-
вноважений орган клірингової установи зобов’язаний 
призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така осо-
ба повинна відповідати вимогам, установленим цими Лі-
цензійними умовами до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган осо-
би, яка провадить клірингову діяльність, повинен забез-
печити призначення особи для виконання обов'язків ке-
рівника. Така особа призначається з числа сертифікованих 
фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність.».

У зв’язку із цим пункти 6, 7 вважати відповідно пункта-
ми 9, 10.

4. У розділі IV:
1) в абзаці першому пункту 2 слова «видачі дубліката 

та копії ліцензії» виключити; 
2) у пункті 3 слова «зміна місцезнаходження юридичної 

особи», «видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;
3) пункт 4 виключити.
У зв’язку із цим пункти 5 – 26 вважати відповідно пунк-

тами 4 – 25;
4) пункт 4 викласти в новій редакції:
«4. У разі створення ліцензіатом в процесі проваджен-

ня депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, 
яким надаються повноваження провадити цю діяльність, 
ліцензіат повинен до початку провадження діяльності та-
ким відокремленим підрозділом подати до Комісії (із за-
значенням структурного підрозділу Комісії, який має по-
вноваження здійснювати розгляд документів на видачу 
ліцензії):

для всіх ліцензіатів, крім банку, - копію рішення про ство-
рення відокремленого підрозділу ліцензіата, копію затвер-
дженого в установленому порядку положення про його від-
окремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копію положення про відокремлений під-
розділ банку, затвердженого в установленому порядку, 
та копію положення про структурні підрозділи цього від-
окремленого підрозділу, які провадять окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого 
в установленому порядку, яке повинно відповідати вимо-
гам Положення щодо організації діяльності банків та їх 
відокремлених підрозділів при здійсненні ними профе-
сійної діяльності на фондовому ринку;

для банку - довідку в довільній формі про наявність 
відокремленого приміщення у такого підрозділу банку 
для здійснення окремого виду професійної діяльності на 
фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та пе-
чаткою заявника (за наявності);

довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які 
провадять окремі види професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) (додаток до цих Лі-
цензійних умов);

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявни-
ка (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що без-
посередньо здійснюють професійну діяльність на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в 
установленому порядку за формою, встановленою 
нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок 
та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, переоформ-
лення ліцензії. Заповнюється лише щодо керівних посадо-
вих осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата;

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата 
(крім банку) копії документів, що підтверджують його 
право власності на нежитлове приміщення, у якому про-
вадиться професійна діяльність за місцезнаходженням 
відокремленого підрозділу, або право користування не-
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житловим приміщенням (договір оренди, суборенди 
тощо, укладений ліцензіатом), з доданням акта 
приймання-передавання цього приміщення (за наявнос-
ті) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата 
(крім банку) копію документа, що підтверджує забезпе-
чення цілодобової охорони вищевказаного приміщення, 
із зазначенням способів здійснення такої охорони (теле-
відеоконтроль, установлення відповідної системи сигна-
лізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобо-
ва присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право влас-
ності або користування приміщенням, передбачені умо-
ви для здійснення такої охорони, вказаний документ не 
надається.»;

5) в абзаці другому пункту 5 слова «, видачі дубліката 
та копії ліцензії» виключити;

6) у пункті 6 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» 
виключити;

7) у пункті 7 слова «згідно з отриманою в Комісії копією 
ліцензії» та «заяву в довільній формі для анулювання ко-
пії ліцензії та відповідні» виключити;

8) у пункті 8:
абзаци перший та другий замінити новим абзацом 

першим такого змісту:
«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі прова-

дження депозитарної діяльності зобов'язаний протягом 
двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначен-
ням структурного підрозділу Комісії, який має повнова-
ження здійснювати розгляд документів на видачу ліцен-
зії), а саме надати інформацію, яка підтверджує 
зазначені зміни, за такими змістом та формою:»;

підпункт 1 викласти в новій редакції:
«1) повідомлення у довільній формі щодо внесення 

змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, 
та дати державної реєстрації.»;

у підпункті 2:
після слова «документа» доповнити словом «(доку-

ментів)»;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«Подається протягом двадцяти робочих днів після по-

вної сплати збільшення статутного капіталу»;
у підпункті 4 слова «з доданням відомостей щодо 

структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких без-
посередньо здійснюють окремі види професійної діяль-
ності, за формою, встановленою нормативно-правовим 
актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцен-
зії на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі 
дубліката та копії ліцензії, та зміни штатного розпису лі-
цензіата» виключити;

доповнити після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого 
змісту:

«5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, 
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), за формою, встановленою нормативно-
правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови 
видачі ліцензії на провадження окремих видів професій-
ної діяльності на фондовому ринку, переоформлення лі-
цензії.».

У зв’язку із цим підпункти 5 – 13 вважати відповідно 
підпунктами 6 – 14;

підпункт 6 викласти в новій редакції:
«6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензі-

ата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджу-
ють його право користування нежитловим приміщенням 
(договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензі-
атом), з доданням копії акта приймання-передавання 
цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із 
зазначенням його розміру), або повідомлення у довільній 
формі щодо права власності на нежитлове приміщення 
за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде 
провадитись (провадиться) професійна діяльність, з до-
данням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються згідно з вимогами цих Лі-
цензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокрем-
лених та/або спеціалізованих структурних підрозділів)»;

доповнити після підпункту 6 новими підпунктами 7 – 9 
такого змісту:

«7) для банку - інформацію в довільній формі про зміну 
місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого під-
розділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

8) для банку - копію положення про відокремлений під-
розділ банку, затвердженого в установленому порядку, 
та копію положення про структурні підрозділи цього від-
окремленого підрозділу, які провадять окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого 
в установленому порядку, яке повинно відповідати вимо-
гам Положення щодо організації діяльності банків та їх 
відокремлених підрозділів при здійсненні ними профе-
сійної діяльності на фондовому ринку;

9) для банку - довідку в довільній формі про наявність 
відокремленого приміщення у такого підрозділу банку 
для здійснення окремого виду професійної діяльності на 
фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та пе-
чаткою заявника (за наявності);».

У зв’язку із цим підпункти 7 – 14 вважати відповідно 
підпунктами 10 – 17;

у підпункті 11:
у абзаці першому слова «, видачі дубліката та копії лі-

цензії» виключити;
у абзаці другому слово «реєстратор» замінити словом 

«ліцензіат»;
доповнити пункт після підпункту 11 новим підпунктом 

12 такого змісту:
«12) довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, 

які провадять окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), із урахуванням 
змін за формою, встановленою нормативно-правовим 
актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцен-
зії на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку, переоформлення ліцензії. 

У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого 
підрозділу (крім банку) повинен надати із цією довідкою 
копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього 
пункту.».

У зв’язку із цим підпункти 12 – 17 вважати відповідно 
підпунктами 13 – 18;

у підпункті 14:
слова «засвідчену підписом керівника та печаткою ліцен-

зіата» замінити словами «з доданням копії кваліфікаційного 



№83, 29 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку про-
фесійних учасників фондового ринку щодо таких осіб, за-
свідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалте-

ра, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерсько-
го обліку ліцензіата (крім банку), на момент прийняття на 
роботу або укладання договору про надання послуг не 
має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бух-
галтерського обліку професійних учасників фондового 
ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати 
прийняття на роботу або укладання відповідного догово-
ру пройти підвищення кваліфікації, отримати таке по-
свідчення та подати його до Комісії.»;

у підпункті 15 слова «, видачі дубліката та копії ліцен-
зії» виключити;

підпункт 16 викласти в новій редакції:
«16) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) 

повноваження одноосібного виконавчого органу (або 
осіб, що призначені головою та членами колегіального 
органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контро-
лю) (керівника структурного підрозділу або окремої по-
садової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім 
банку), подається анкета щодо ділової репутації органів 
управління юридичної особи, головного бухгалтера та 
керівника служби внутрішнього аудиту за формою, вста-
новленою нормативно-правовим актом Комісії, що регу-
лює порядок та умови видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку, переоформлення ліцензії. 

Зазначена анкета подається у разі призначення на по-
саду нових осіб.»;

у підпункті 17 слова «, видачі дубліката та копії ліцен-
зії» виключити;

підпункт 18 викласти в новій редакції:
«18) довідку щодо структури власності заявника (лі-

цензіата) та власників з істотною участю в ньому в части-
ні таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» 
та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у влас-
ника заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють 
опосередкований контроль за заявником, за формою, 
встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що 
регулює порядок та умови видачі ліцензії на проваджен-
ня окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку, переоформлення ліцензії, з доданням схематич-
ного зображення такої структури;»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
«19) копію рішення про надання повноважень на здій-

снення професійної діяльності на фондовому ринку дію-
чому відокремленому підрозділу ліцензіата.»;

7) у пункті 9:
абзац перший викласти в новій редакції: 
«9. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 

8 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти ро-
бочих днів з дати виникнення змін подати до Комісії ін-
формацію про:»;

абзац четвертий замінити двома новими абзацами 
четвертим, п’ятим такого змісту: 

«зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка 
роботи у зв’язку з перенесенням вихідних та робочих 
днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та 

Національного банку України), адреси веб-сторінки (веб-
сайту) ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з 
наданням письмових пояснень щодо таких обставин та 
копій документів, які підтверджують настання або закін-
чення зазначених обставин (у разі їх наявності);».

У зв’язку із цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відпо-
відно абзацами шостим – восьмим;

8) у пункті 13 слово «лютого» замінити словом «квітня»;
9) у пунктах 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 слова «клірингова 

установа» замінити словами «особа, яка провадить клі-
рингову діяльність» в усіх відмінках;

10) доповнити пункт 25 новим абзацом такого змісту:
«У разі настання форс-мажорних обставин строк на-

дання інформації, передбаченої цим розділом, продо-
вжується Комісією до дати отримання документів щодо 
закінчення таких обставин.».

5. Пункт 1 розділу V викласти в новій редакції:
«1. Державний контроль здійснюється у порядку, вста-

новленому Законом України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності.». 

6. Ліцензійні умови доповнити новим додатком, що до-
дається.

7. У тексті Ліцензійних умов після слів «печаткою лі-
цензіата» доповнити словами «(за наявності)».

Т.в.о. директора департаменту
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності  О. Сальчук

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2016  м. Київ  № 373 

Про внесення змін до По-
ложення про об’єднання 
професійних учасників 
фондового ринку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
14 квітня 2016 року за № 559/28689

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців» та деяких інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень з державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» 

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про об’єднання професійних 

учасників фондового ринку, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за 
№ 182/22714 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 13 глави 1 розділу ІІ слова «отримання ви-
писки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців, яка підтверджує вказані змі-
ни,» замінити словами «державної реєстрації змін до ві-
домостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань,»;

2) у пункті 16 глави 1 розділу ІІІ слова «отримання ви-
писки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації, яка підтвер-
джує зазначені зміни,» замінити словами «державної реє-
страції змін до відомостей про юридичну особу, що міс-
тяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,».

2. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку 
(М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на дер-
жавну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 27 квітня 
2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо затвердження завдання на голосу-
вання членам наглядової ради, що пред-
ставляють інтереси держави, на засіданні 
наглядової ради ПАТ «Національний депо-
зитарій України»

прийнято 
рішення 

ІНФОРмАЦІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БІЗНЕС - ГА-
РАНТ» для виключення відомостей про Пайовий закри-
тий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
«Стронг» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300025) з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Пайового закритого недиверсифіковано-
го венчурного інвестиційного фонду «Стронг» Това-
риства з обмеженою відповідальністю «КОмПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «БІЗНЕС - ГАРАНТ», зареє-
строваного 23.03.2012 року. Анульовано свідоцтво про 

внесення відомостей про Пайовий закритий недиверси-
фікований венчурний інвестиційний фонд «Стронг» (реє-
страційний код за ЄДРІСІ 23300025): Товариства з об-
меженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «БІЗНЕС - ГАРАНТ» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
23.03.2012 року №00025, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0264-ІС від 26 квітня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, на підставі підпункту 4 пункту 1 гла-
ви 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із 
змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Експрес Капітал» (код за ЄДРПОУ: 38150829, 01133,  
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) на зупинення обігу облігацій у 
зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій се-
рії «А», зупинено обіг облігацій серії «А» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Експрес Капітал» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 11 січня 2013 року 
№2/2/2013 видане 20 лютого 2013 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку) – розпоря-
дження №52-КФ-ЗО-О від 27 квітня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015 №1843, 
на підставі пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про по-
рядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
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го ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відпо-
відно до документів, наданих Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОмПАНІЯ «КАПІТАЛ 
ЕКСПРЕС», (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, код за 
ЄДРПОУ: 36593502) на зупинення обігу облігацій у зв’язку з 
анулюванням викуплених облігацій (серія А), зупинено обіг 
облігацій (серія А) Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» – роз-
порядження №53-КФ-З-О від 27 квітня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії № 500 від 
26.04.2016 та наданого звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду «АГРАРНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ» (код ЄДРІСІ - 23300310) та додаткових документів, 
наданих ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 39134704), ви-
знано Закритий недиверсифікований венчурний па-
йовий інвестиційний фонд «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
ТОВ «КОмПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «ПАЛЛА-
ДІУм КАПІТАЛ» таким, що відповідає вимогам щодо міні-
мального обсягу активів пайового фонду – розпоряджен-
ня № 0293-СІ від 27 квітня 2016 року.

28.04.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 43

2. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 80

3. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 43

4. ПАТ АГРАРНИЙ ДІМ 46

5. ПАТ АГРОПРОМ ТЕХНІКА 64

6. ПРАТ АЗАЛІЯ 65

7. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

21

8. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ 21

9. ПРАТ АКТА 29

10. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 43

11. ТОВ АЛЬЯНС-БУД 59

12. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 54

13. ПАТ АТП 11210 63

14. ЗАТ БЕРДЯНСЬКБУД 72

15. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ 45

16. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 25

17. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 30

18. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 52

19. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 50

20. ТОВ БРІККО 15

21. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 76

22. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 20

23. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «ЛЬВІВБУДМАТЕРІАЛИ» - ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 78

24. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №12 «ОДЕСБУД» 56

25. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 47
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26. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 57

27. ПРАТ БУДСЕРВІС 38

28. ПРАТ БУЗЬКІ ПОРОГИ 51

29. ПАТ БУРЛЮК 15

30. ПРАТ ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 25

31. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАРА.СЕРВІС» 16

32. ТОВ ВІАН МЕДІА ГРУП 45

33. ПРАТ ВІЛЕНА 38

34. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 37

35. ПРАТ ВІТЯЗЬ 40

36. ПАТ ВОЛОВЕЦЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 42

37. ВАТ ВОСТОК 34

38. ПАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 14

39. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 19

40. ПАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ 80

41. ПАТ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПРИМОР’Я» 39

42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 50

43. ПРАТ ДОБРА ВОДА 65

44. ПАТ ДОБРЯНКА 47

45. ПАТ ДРУЖБА 24

46. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 74

47. ПАТ ЄВРО-М-ТРАНС 18

48. ПРАТ ЄВРОТЕК 78

49. ТОВ ЖИТЛОБУД - 2 20

50. ПАТ ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» 82

51. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ 68

52. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 69

53. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 46

54. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 51

55. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 34

56. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3 26

57. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5 27

58. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1 27

59. ПАТ ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 62

60. ПАТ ЗОРЯ 51

61. ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» 49

62. ПАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР МАСТИЛЬНОГО І ФІЛЬТРУЮЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ

40

63. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 22

64. ПРАТ КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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65. ТОВ КАЙДЗЕН КАПІТАЛ 16

66. ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 16

67. ПАТ КВАНТОР 79

68. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 58

69. ТОВ КИЇВТОРГРЕМПРОЕКТ 22

70. ПАТ КІНГС АЙС 59

71. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 33

72. ПАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 23

73. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 30

74. ПАТ КОМЕРЦІЯ 29

75. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 66

76. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «ВТОРМЕТ» 25

77. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 23

78. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 76

79. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 75

80. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 78

81. ПАТ ЛІКА ЛОГІСТИК 59

82. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 33

83. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 39

84. ПРАТ ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС 64

85. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ 78

86. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» 32

87. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 63

88. ТОВ МЕГА СЕЙФ 82

89. ПАТ МЕГАБАНК 81

90. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 76

91. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 29

92. ПАТ МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1 70

93. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 41

94. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 13

95. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 43

96. ПРАТ М-ІНВЕСТ 78

97. ТОВ МІНІ-МАКС 20

98. ПРАТ МІСТО 78

99. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 33

100. ПАТ МОТОР-БАНК 61

101. ПАТ МОТОР-БАНК 61

102. ПАТ МОТОР-БАНК 61

103. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 17

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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104. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 44

105. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 17

106. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 44

107. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 44

108. ПРАТ МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА 25

109. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 66

110. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

55

111. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 14

112. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 44

113. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 21

114. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОБРОБНИХ МАШИН 68

115. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 81

116. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 28

117. ПРАТ ОСТЕК 32

118. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 76

119. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16141 67

120. ПРАТ ПІРОТЕКС 21

121. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧОРТКІВГАЗ» 52

122. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ» 22

123. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» 14

124. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 55

125. ВАТ ПРИМОРСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

58

126. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 29

127. ПРАТ ПРОМО ГРУП 81

128. ПАТ РАССВЕТ 74

129. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 64

130. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 78

131. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА» 70

132. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА» 71

133. ПАТ СВІТ 72

134. ПАТ СВІТЛОТЕХНІКА 56

135. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА «М.КОРЮКІВКА» 79

136. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» 74

137. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 53

138. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 60

139. ВАТ СМОЛОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 69

140. ЗАТ СОЮЗАВТО 56

141. ТОВ СТАНДАРТ 59

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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142. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 38

143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» 17

144. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» 15

145. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 43

146. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 18

147. ПАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 53

148. ПАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 67

149. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 48

150. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 66

151. ПРАТ ТЕТРА 44

152. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АТП-12365 45

153. ПАТ ТОКМАЦЬКИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 55

154. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 21

155. ПРАТ УКПОСТАЧ 82

156. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 81

157. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

41

158. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 78

159. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 48

160. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 49

161. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 64

162. ПАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 65

163. ПРАТ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ» 24

164. ЗАТ ФІРМА «ЗДОЛБУНІВСЕРВІС» 74

165. ТОВ ФОРТІ ТРЕЙД 16

166. ПРАТ ФОТО ТАВРІЇ 70

167. ТОВ ХАРКІВЖИТЛОБУД-1 16

168. ПАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №3 24

169. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 38

170. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 15

171. ПРАТ ХАРЧОВИК 50

172. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 51

173. ПАТ ХОРТИЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 42

174. ПАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 71

175. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ 
СОРТОВОЇ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 

79

176. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В 
ТВАРИННИЦТВІ

44

177. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 40

178. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 52

179. ПРАТ ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 45

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16093/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
28.04.2016 р. 


