
Звіт за 2018 рік



Вітальне слово Президента 
громадської спілки 
«Українське об'єднання 
ринків капіталу»

Друзі! 

Минулого року ми з вами таки дечого досягли. Вперше розробили два законопроекти, один з яких 
вже зареєстрований у Верховній Раді. Вперше ми вийшли на публічну акцію з підтримки 
законопроекту. Вперше ми досягли рівня врахування наших пропозицій НКЦПФР  80%. Вперше наші 
семінари почали повторюватись на прохання слухачів. Вперше нас почали запрошувати до 
інформаційного партнерства, а не ми шукали партнерів. Вперше ми отримали подяку від інших 
організацій. Можливо вперше і ви відчули віддачу від діяльності нашої організації. 

Хочу подякувати усім Вам за підтримку та висловити надію на подальшу плідну співпрацю!

З повагою,

Сергій Москвін



Місія UCMA: створення в Україні ефективних 
ринків акціонерного та боргового капіталу

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

• РОЗРОБЛЕННЯ І АДВОКАЦІЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

• ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

• ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ 

• ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

• УЧАСТЬ В ОБ'ЄДНАННЯХ  З ПРОСУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ



РОЗРОБЛЕННЯ І АДВОКАЦІЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

• Розроблений та 
внесений на розгляд 
Верховної Ради 
України проект 
Закону України «Про 
облігації фондів 
місцевого розвитку» 
(реєстр. № 9023 від 
27.08.2018)



Про що законопроект 9023?

• Новий інструмент залучення коштів для реалізації місцевих 
інфраструктурних інвестиційних проектів – облігації фондів 
місцевого розвитку

• Залучати кошти зможуть обласні ради, об'єднані територіальні 
громади

• Можна буде реалізовувати проекти, наприклад будівництва доріг, 
за участю декількох рад на основі договору про співробітництво 
територіальних громад

• У порівнянні з облігаціями місцевих позик процедура емісії 
облігацій фондів місцевого розвитку спрощується





РОЗРОБЛЕННЯ І АДВОКАЦІЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

• Розроблений проект 
Закону України ”Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
окремих питань 
корпоративного 
управління” (автор –
Оксана Параскева) 





РОЗРОБЛЕННЯ І АДВОКАЦІЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

• Ми вважаємо, що прийняття 
законопроекту №8557 «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
податку на виведений капітал» сприятиме 
спрощенню ведення бізнесу в Україні, 
суттєво спрощує податкове 
адміністрування, зменшує дискрецію, 
нівелює можливості для виведення 
капіталів до “офшорів” та створює умови 
для детінізації економіки, появи стимулів 
до нарощування інвестиційної активності



РОЗРОБЛЕННЯ І АДВОКАЦІЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ
• Ми підтримуємо прийняття 

Закону України  «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення 
залучення інвестицій та 
запровадження нових 
фінансових інструментів» 
(реєстр. № 9035), оскільки він 
врегульовує питання:

 функціонування ринків капіталу 
та організованих товарних 
ринків

 функціонування ринків 
деривативів

 забезпечення захисту прав 
власників облігацій



ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

• У 2018 році UCMA була проведена громадська експертиза та надані 
пропозиції щодо проектів рішень Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР) з підготовки положень на виконання Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів» (від 16.11.2017 № 2210-VIII):

Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх 
обігу (рішення НКЦПФР від 14.06.2018 № 391);

Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну 
оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та 
акціонерні товариства;

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (нова 
редакція положення № 2826).



ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

• Положення про порядок емісії 
облігацій внутрішніх місцевих позик 
та їх обігу

Підготовлений і переданий до НКЦПФР 
перший драфт Положення

Після винесення проекту Положення на 
обговорення було подано 6 поправок, з 
яких 4 враховані

Направлена пропозиція щодо 
ініціювання змін до Постанови КМУ № 
110 «Про порядок здійснення місцевих 
запозичень»



ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

• Положення про реєстр оцінювачів, які 
можуть проводити незалежну оцінку у 
випадках, встановлених законодавством 
про цінні папери та акціонерні 
товариства

UCMA надала пропозиції до Положення, 
тому що оцінювачі є основними дієвими 
особами у проведенні squeeze out

Концептуальна пропозиція: НКЦПФР має 
вести реєстр оцінювачів, а не суб’єктів 
оціночної діяльності (це передбачалось у 
першому варіанті проекту Положення)

Подано 6 пропозицій до проекту Положення, 
всі пропозиції були враховані



ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

• Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних 
паперів

• За результатами обговорення: 

емітент буде мати право подавати 
регульовану інформацію до Комісії 
безпосередньо, а не через посередника

проміжна інформація за четвертий 
квартал подається разом з інформацією 
за рік до 30 квітня і немає необхідності 
подавати її до 28 лютого

• З трьох поправок UCMA враховані дві



ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ

• ЧОГО ОЧІКУВАТИ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВАМ 
ВІД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА ?

 Семінар тричі повторювався 
на прохання слухачів

▶16 березня

▶22 червня

▶20 листопада





ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ

Нові виклики для платників 
податків у 2018 році

25 січня, м. Київ



ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ

Випуск муніципальних 
облігацій: нові можливості

14 лютого, м. Дніпро (спільно з 
DESPRO)



ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ
Інструменти фінансування 
місцевих інвестиційних 
проектів

7 червня, м. Київ (спільно з DESPRO
та Українським інститутом 
розвитку фондового ринку)



Роман Кузюк презентує свою книгу 
«Кінцевий бенефіціар», м. Львів



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

• Фондовий ринок: куди йдемо?

1. Наближаємось до MIFID-2 
(законопроект 9035), але це тільки 
перший крок

2. Хочемо підписати меморандум з IOSCO 
про обмін інформацією (законопроект 
6303-д, опрацьовується IOSCO)

3.Готуємо зміни до процедури сквіз аут 

4. Розширюємо лінійку боргових 
інструментів залучення капіталу 
(законопроекти 9023, 9034)

5. Просуваємо реформу інфраструктури 
ринків капіталу та деривативів (проект 
закону опублікований на сайті НБУ)



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО



РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ
Форум «Імплементація acquis
ЄС: зловживання ринком та 
сквіз-аут», АУФТ

Happy X Anniversary, 
Investor Relations Agency



УЧАСТЬ В ОБ'ЄДНАННЯХ  З ПРОСУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Українська Рада Бізнесу Платформа громадянського 
суспільства Україна - ЄС

• ТОП-6 ініціатив адвокасі-кампанії

1. Заміна податку на прибуток податком 
на виведений капітал для всіх компаній̆

2. Зниження податкового навантаження 
на фонд оплати праці

3. Створення єдиного органу з 
розслідування економічних злочинів

4. Запровадження безпаперових 
технологій

5. Демонополізація ринків тепло- та 
енергопостачання

6. Інституційна реформа перевіряючих та 
контролюючих органів



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
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Кількість членів 
та учасників 

спілки

Кількість 
засідань 

Правління

Кількість 
засідань 

Експертної Ради 

Кількість 
організованих 

семінарів, 
вебінарів, 

круглих столів

Кількість 
заходів, у яких 

члени UCMA 
взяли участь

на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 (прогноз)



UCMA у Facebook: кількість прихильників 
зростає
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Середній рівень охоплення аудиторії

Кількість осіб, що стежать за сторінкою UCMA

Кількість уподобань сторінки UCMA



5 публікацій на сторінці UCMA у Facebook, що 
викликали найбільший резонанс

Published Post
Reach 

organic

Engagement, 

%

10/26/2018 Сквіз аут не суперечить Конституції 2851 6.35

08/28/2018 UCMA презентує проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку 2601 2.08

11/06/2018
Українське об`єднання ринків капіталу вимагає прийняття проекту Закону про 
податок на виведений капітал

2202 2.77

9/28/2018
Пропозиції UCMA до Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть 
проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про 
цінні папери та акціонерні товариства, враховані

921 19.0

11/30/2018

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ. Комісія з цінних паперів скоригує нове "Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів", яке набере чинності з 1 січня 
2019 року за пропозиціями учасників ринку

727 15.4



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ, тис. грн
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СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Витрати на проведення 
Загальних Зборів та засідань 

Правління 
29%

Представницькі витрати 
10%

Витрати на оплату послуг 
зв'язку і підтримання веб-сайту

14%

Плата за участь у публічних 
заходах (форумах, 

конференціях тощо) 
10%

Плата за послуги банків
5%

Транспортні витрати
15%

Канцелярські витрати 
8%

Витрати на оренду приміщення
9%



V Національний конкурс публічних звітів про 
діяльність організацій громадянського суспільства



Органи управління

Загальні Збори
Члени та представники 

учасників UCMA

Президент

С.Москвін

Виконавчий 
директор

Є.Тимощенко

Незалежний 
член спілки

О.Лимаренко

Правління
Обирається на 

5 років



Громадська спілка 
«Українське об’єднання ринків капіталу» 

• Заснована 14 січня 2016 р. (свідоцтво № 1453278 від 29.01.2016), код 

ЄДРПОУ 40256246. 

• Включена до реєстру неприбуткових організацій (рішення ДПІ у 

Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1726554600499 від 11.04.2017)

• Веб-сайт www.ucma.org.ua

• Електронна пошта ucma.ua@hotmail.com

• Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/ucma.ua/

• Рахунок 26001056134832 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК«,  МФО 380775

http://www.ucma.org.ua/
mailto:ucma.ua@hotmail.com
https://www.facebook.com/ucma.ua/

