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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» 

за 2022 рік 

Загальні дані 

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу», або Ukrainian 

Capital Markets Association (UCMA) заснована 14 січня 2016 р. (свідоцтво № 

1453278 від 29.01.2016), код ЄДР 40256246.  

Веб-сайт www.ucma.org.ua  

Електронна пошта ucma.ua@hotmail.com  

Поточний рахунок UA753052990000026004016705804 у АТ КБ 

ПРИВАТБАНК, код ЄДР банку 14360570. 

UCMA включена до нового реєстру неприбуткових організацій (рішення 

Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління 

ДФС у м. Києві № 1726554600499 від 11.04.2017).  

Назва спілки «Ukrainian Capital Markets Association (UCMA)» є її 

інтелектуальною власністю (свідоцтво № 302308, зареєстровано у Державному 

реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 28 липня 2021 року). 

Діяльність UCMA висвітлюється на сторінці у соціальній мережі Facebook 

https://www.facebook.com/ucma.ua/  

Кількість членів спілки (фізичних осіб) – 35, кількість учасників спілки 

(юридичних осіб) – 10 (серед них дійсних – 3, почесних – 7). Середній вік 

членів спілки – 53 роки. 

Місія спілки: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та 

боргового капіталу.  

Метою UCMA є здійснення та захист прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних та інших інтересів учасників 

фондового ринку (ринків капіталу) та фахівців у сфері ринків капіталу.  

Органами управління UCMA є: Загальні Збори, Правління, Виконавчий 

директор. Правління, до складу якого входять Президент, Виконавчий директор 

і один незалежний член UCMA, регулярно збирається на засідання і вирішує 

поточні питання діяльності UCMA.  

Діяльність UCMA здійснюється на громадських засадах. Штатних 

співробітників немає. 

Для здійснення діяльності органи UCMA використовують офісне 

приміщення та обладнання своїх учасників (ТОВ «ФА Сервіс», м. Київ, вул. К. 

Малевича 86-Г, офіс 205), а також комп’ютерну, копіювально-множильну 

техніку, засоби зв’язку та автотранспорт членів Правління UCMA. Джерелами 

фінансування організації є вступні та членські внески, які використовуються в 

основному на адміністративні витрати. 

http://www.ucma.org.ua/
mailto:ucma.ua@hotmail.com
https://www.facebook.com/ucma.ua/
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UCMA є організацією-учасником Асамблеї Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС з березня 2017 року, її 

представник входить до складу робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона 

вільної торгівлі, транскордонне співробітництво». 

UCMA як асоційований член входить до Української Ради Бізнесу (УРБ) - 

широкого об’єднання великого, середнього та малого бізнесу, до складу якої 

увійшли більше 100 бізнес-асоціацій різних галузей економіки. 

Незважаючи на війну, у 2022 році UCMA продовжувала свою діяльність 

відповідно до основних напрямів, затверджених Загальними Зборами. 

Виконання проекту «Зелені облігації як новий фінансовий 

інструмент підтримки екологічних проєктів на місцевому рівні» 

Метою проєкту була популяризація знань щодо зелених облігацій та 

можливостей їх використання для підтримки екологічних проєктів на місцевому 

рівні. На окремої панелі в рамках Форуму  фінансистів муніципалітетів України 

для більш ніж 500 представників органів місцевого самоврядування було 

представлено. Експертами проєкту було підготовлено та видано науково-

практичний посібник "Зелені облігації як фінансовий інструмент підтримки 

екологічних проєктів на місцевому рівні".  

Після завершення війни розміщення зелених облігацій, зокрема у формі 

облігацій зовнішніх місцевих позик та інструментів секюритизації (ABS, MBS), 

може стати одним із важливих джерел фінансування реконструкції 

пошкоджених під час воєнних дій житлових будинків та будівництва нових з 

урахуванням зелених стандартів. Також пріоритетним напрямом буде 

фінансування альтернативної енергетики та екологічно чистого транспорту. І тут 

як емітенти облігацій будуть затребувані органи місцевого самоврядування, бо 

саме на них покладені завдання з відбудови місцевої інфраструктури. А 

підвищення обізнаності та фінансової грамотності створить умови для залучення 

додаткових фінансових ресурсів для реалізації проєктів місцевого розвитку 

екологічного спрямування та використання можливостей для залучення коштів 

для реалізації місцевих інвестиційних проєктів 

Розроблення і адвокація законопроєктів 

Починаючи з травня 2022 року Президент UCMА брав участь у 

щотижневих онлайн засіданнях робочої групи з підготовки проєкту Закону 

України про внесення змін до Закону України "ПРО ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ 

РИНКІВ" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та 

нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (5865) до другого 

читання. В результаті була внесена і врахована значна кількість поправок. 

https://contests.irf.ua/index.php?option=com_jgrants&view=edit&task=edit&sid=1&pid=48&cmpid=0&content_id=5277&Itemid=151
https://contests.irf.ua/index.php?option=com_jgrants&view=edit&task=edit&sid=1&pid=48&cmpid=0&content_id=5277&Itemid=151
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Також членами UCMA були підготовлені, внесені та частково враховані 

пропозиції до ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ за напрямом 

«Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток», 

ПІДГРУПА 5 «РИНКИ КАПІТАЛУ». Ці пропозиції стосуються змін у 

законодавстві щодо фінансових інструментів, які використовуються на 

європейських фінансових ринках, в Україні відсутні і не мають законодавчих 

підстав для емісії: облігації зовнішніх місцевих позик, облігації фондів місцевого 

розвитку, облігації з покриттям (covered bonds), соціальні облігації, стійкі 

облігації (sustainability bonds). На розгляд робочої групи представлений проєкт 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 

участі громадян у інвестиційній діяльності (особові рахунки). 

Щодо КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІГАЦІЙ З ПОКРИТТЯМ ТА СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ, 

яку розробила юридична фірма «Саєнко-Харенко», були надані конструктивні 

пропозиції з втілення положень Концепції у конкретних законопроєктах.  

Вебінари та конференції 

 

 У 2022 разом із партнерами було організовано декілька вебінарів наступної 

тематики: 

 «РИНКИ КАПІТАЛУ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ»; 

 «КЛЮЧОВІ НАСЛІДКИ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО АКЦІОНЕРНІ 

ТОВАРИСТВА»; 

«ЯК ВПЛИНЕ НОВИЙ ЗАКОН ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ». 

Члени UCMA взяли участь та виступили з доповідями у наступних 

заходах: 

• «Виклики, що стоять перед галуззю та шляхи її трансформації» 

(конференція Асоціації страхового бізнесу) 

• «Конкурентоспроможність національної економіки (ХХ Міжнародна 

науково-практична конференція, Економічний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Також члени UCMA взяли участь у таких знакових заходах: 

• Форум MUNIWORLD 2022 (Ізраїль) 

• Асамблея Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС 

• ХІ Щорічний Форум організацій громадянського суспільства 

• Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики 

воєнного часу» 
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• REBUILDING UKRAINE WITH THE PRIVATE SECTOR: International 

Investment Fair 

• Ukrainian Economic Resistance Forum 

Фінансовий звіт 

 Доходи у 2022 році склали 14 000 грн. Це виключно членські внески, і ми 

щиро вдячні всім, хто у цей складний час все ж допомагає нам підтримувати 

стійкість організації. 

 Витрати на забезпечення поточної діяльності склали 13 027 грн, зокрема 

(грн): 

✓ витрати на зв'язок – 6  896 

✓ транспортні витрати – 2 405  

✓ плата за послуги банку – 1 946 

✓ придбання антивірусних та інших програм захисту ПЗ – 958 

✓ оплата послуг за хостинг сайту UCMA – 588 

✓ придбання канцелярських товарів – 234 

За рахунок раніше накопичених коштів була надана благодійна допомога 

постраждалому через військовий конфлікт у розмірі 5 000 грн. 

Кошти проєкту "Зелені облігації як фінансовий інструмент підтримки 

екологічних проєктів на місцевому рівні" у розмірі 173 000 грн, одержані у 2021 

році, повністю витрачені відповідно до бюджету проєкту. 


