ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СРО АУФТ
3 квартал 2010 р

Протягом ІІІ кварталу відбулося 3 засідання Ради АУФТ (12.08, 19.08 і 30.09)
та проведено 10 процедур розгляду питань з прийняттям рішень шляхом
електронного опитування членів Ради.
Усього протягом кварталу Радою було розглянуто 45 питань, з яких прийнято
відповідні рішення, в тому числі щодо:
- направлення листа до Президента України В.Ф.Януковича на підтримку прийнятого
Верховною Радою України закону про підвищення мінімального розміру статутного
капіталу професійних учасників фондового ринку та встановлення двосторонніх
кореспондентських відносин між депозитаріями;
- підписання Меморандуму про співпрацю з Фондом Державного майна України;
- заходів, пов’язаних з організацією підготовки та проведення чергових Загальних
зборів членів АУФТ;
- затвердження порядку денного Загальних зборів членів АУФТ;
- погодження для винесення на затвердження Загальними зборами членів АУФТ звіту
про роботу АУФТ та звіту про виконання бюджету за 1 півріччя 2010 року; проекту
Основних напрямків діяльності АУФТ на 2010-2011 роки та проекту бюджету АУФТ
на 2010-2011 роки;
- стану провадження електронного документообігу серед членів АУФТ;
стану розробки нормативних актів та взаємодії з ДКЦПФР;
- розгляду звернень ДКЦБФР про скасування сертифікатів фахівців організацій –
торговців цінними паперами;
- обрання нових членів комітетів АУФТ;
- розгляду та схвалення проекту пропозицій АУФТ до Програми розвитку фондового
ринку України на 2011-2015 роки;
- підсумків проведення Загальних зборів членів АУФТ 23 вересня 2009 року;
- визначення позиції АУФТ з приводу прийняття рішення про анулювання ліцензій ТЦП
у зв’язку з нездійсненням професійної діяльності протягом 12 місяців;
- прийняття нових членів АУФТ;
- надання статусу члена АУФТ шляхом переведення членства;
- виключення торговців цінними паперами із складу членів АУФТ.
За червень – серпень 2010 року прийнято 38 нових членів АУФТ і виключено з
Асоціації 14 торговців цінними паперами (з них 6 - у зв’язку з припиненням діяльності
на фондовому ринку за власною ініціативою і 8 - у зв’язку з анулюванням ДКЦПФР ліцензій
на здійснення торгівлі цінними паперами). Детальніше інформацію викладено у Додатку 1 до
Звіту.
23 вересня 2010 року відбулись річні загальні збори членів Асоціації
«Українські Фондові Торгівці». До порядку денного були включені питання: звіт про
роботу Асоціації за ІІ півріччя 2009 – І півріччя 2010 років, виконання бюджету за цей
період, затвердження основних напрямків діяльності та бюджету АУФТ на наступний рік та
обрання комітету фінансового контролю та Дисциплінарного комітету.
На початку зборів делегатів привітав член ДКЦПФР Олексій Петрашко, який звернув
увагу учасників на активність дискусії навколо оприлюдненого Комісією проекту Програми
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розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки та висловив подяку Асоціації за її
конструктивну позицію при обговоренні проекту Програми і активну участь у нормотворчій
діяльності ДКЦПФР взагалі.
У звіті про роботу АУФТ було відзначено не тільки позитивні результати роботи Асоціації
у нормотворчій діяльності, але й досягнення у питаннях підвищення технологічного рівня
учасників фондового ринку та оптимізації механізму складання і подання адміністративних
даних про діяльність торговця цінними паперами.
Під час обговорення результатів роботи АУФТ голова Ради Асоціації Сергій Антонов
підкреслив, що першочергова задача Асоціації на сьогоднішній день – створення
конкурентоспроможного технологічного середовища для діяльності торговців цінними
паперами, в тому числі шляхом впровадження електронного документообігу на фондовому
ринку. «Навіть враховуючи той факт, що АУФТ працює усього лише трохи більше року, ми,
тим не менш, маємо досить вагомі позитивні зрушення. Фундамент закладено», - сказав він.
На загальних зборах особливо наголошувалося на потребі продовження активної
роботи з ДКЦПФР щодо оптимізації всього комплексу моніторингу та звітності торговця
цінними паперами, результатом якої має стати зменшення кількості звітів, що подаються до
контролюючих органів, та усунення дублювання даних.
«Ілюстрацією перших результатів вважаю хоча б той факт, що на сьогоднішній день
біля 95% торговців перевіряють свою звітність за допомогою Асоціації перед її поданням в
Комісію, а в департамент моніторингу та звітності ДКЦПФР відзначають, що у 2010 році 90%
порушень – це несвоєчасне подання звітності, тоді як раніше більшість порушень мали
місце через технічні помилки», - відзначив член Ради Асоціації Олег Швець.
Основні напрямки діяльності Асоціації на наступний період викладені, зокрема, в
пропозиціях АУФТ до Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки.
Окремо голова Ради АУФТ відзначив підвищення ролі та впливу СРО (як об’єднань
професійних учасників) на фондовому ринку; постійний моніторинг законодавчих і
нормативних актів, спрямованих на вдосконалення депозитарної системи; розширення
спектру інструментів фондового ринку; вдосконалення правил торгівлі ЦП та розрахунків за
укладеними угодами.
Також на зборах було обрано новий склад комітету АУФТ з фінансового контролю та
створено дисциплінарний комітет, до складу яких увійшли представники як київських, так і
регіональних торговців. Перше засідання комітетів відбулися 12 жовтня 2010 року.
До складу Комітету з фінансового контролю АУФТ обрано:
Каменську Марину Андріївну

ПрАТ "Юніверсал Сек’юрітіз"

м.Дніпропетровськ

Опанасюк Еллу Олександрівну

ЗАТ "Фундація індустріального
розвитку"

м.Київ

Томіліна Сергія Миколайовича

ТОВ "КУА "Столиця"

м.Київ

До складу Дисциплінарного комітету АУФТ обрано
Височука Валентина Васильовича

ТОВ «Фінком Капітал»

м.Київ

Джімігу Олексія Анатолійовича

ТОВ «Столиця-цінні папери»

м.Київ

Леонтенко Анжеліку Олегівну

ТзОВ «Карпати-брок»

м.Львів

Нетака Борислава Борисовича

ТОВ «Фінанс Груп Інвест»

м.Дніпропетровськ

Онуфрієнка Олександра Івановича

ПрАТ «КІНТО»

м.Київ

Романовича Дмитра Олеговича

ПрАТ «Адамант Інвестментс»

м.Київ

Шевчука Костянтина Дмитровича

ТОВ «ФК «КУБ»

м.Київ
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основним засобом комунікацій між членами АУФТ та Асоціацією є Інтернет-сайт АУФТ.
Переважно на сайті розміщується інформація щодо діяльності АУФТ, наданих Асоціацією до
ДКЦПФР звернень, пропозицій (в основному щодо удосконалення регуляторних актів) та
ініціатив. Проводиться робота щодо модернізації сайту з метою підвищення його
інформативності та зручності користування.
З метою забезпечення належно рівня супроводу програмних продуктів, якими
користуються члени АУФТ, та надання консультацій правового характеру налагоджено
роботу електронної системи підтримки (через web-інтерфейс).
Члени АУФТ мають можливість надіслати запитання до АУФТ шляхом заповнення
відповідної форми на Інтернет-сайті АУФТ www.aust.com.ua

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
З метою впровадження електронного документообігу та активізації інформаційної
взаємодії між учасниками фондового ринку з використанням телекомунікаційних систем
Асоціація послідовно реалізує заходи, спрямовані на підвищення рівня технологічного
забезпечення своїх членів.
З середини вересня поточного року АУФТ розпочала надання членам Асоціації
програмного забезпечення BIT eReport, що забезпечує формування адміністративних даних
торговця цінними паперами до ДКЦПФР та інших облікових аналітичних реєстрів відповідно
до вимог чинного законодавства.
Функціональні особливості ПЗ BIT eReport:
ведення журналу первинних документів;
ведення журналу обліку реєстрації договорів;
ведення реєстру внутрішнього обліку;
ведення довідників користувача;
формування звітності до ДКЦПФР(регулярної та нерегулярної);
ведення портфеля цінних паперів.
BIT eReport надається членам АУФТ на умовах користування відповідно до Ліцензійного
договору.
BIT eReport надається членам АУФТ в межах внесків членів АУФТ та не потребує
додаткової оплати. Для отримання програми BIT eReport члену АУФТ необхідно заповнити та
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надіслати в Системі BIT eTrade Mail на електронну адресу: «апарат СРО/Інформаційна
взаємодія АУФТ» заяву-приєднання, текст якої можна взяти на сайті АУФТ у розділі
«Програмні продукти» http://www.aust.com.ua/eReport.aspx
На 1 жовтня 2010 року 352 торговця цінними паперами – члена АУФТ стали
користувачами Системи BIT eTrade Mail, що дозволяє здійснювати обмін електронними
документами.
Надання адміністративних даних торговця цінними паперами – члена АУФТ, а також
інформації про зміну даних, що подавались при вступі до АУФТ, шляхом надіслання
електронного документа в Системі BIT eTrade Mail не потребує подальшого обміну
документами у паперовій формі.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВЗАЄМОДІЯ З ДКЦПФР
Асоціація приймає активну участь у нормотворчому процесі. Фахівцями відділу нормативноправового забезпечення опрацьовано та подано до ДКЦПФР пропозиції-зауваження та
обґрунтування до ряду проектів законодавчих і нормативно-правових актів.
Назва законодавчого або нормативноРезультат
правового акту
1. Проекти законодавчих та нормативно-правових актів, зауваження до яких були
висловлені на засіданнях Комісії:
проект Закону України «Про внесення змін до Зауваження АУФТ щодо необхідності
деяких
законів
України
(щодо
спрощення врегулювання
процедури
ліквідації
процедур припинення юридичних осіб та фізичних акціонерних товариств прийнято до
осіб-підприємців)»
уваги
проект Закону України «Про внесення змін до Зауваження
АУФТ
щодо
Закону України «Про фінансові послуги та термінологічного
визначення
державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансових послуг на ринку цінних
(щодо
заборони
провадження
діяльності
з паперів прийнято до уваги
надання фінансових послуг, види яких не
визначені законом по суті)
Методичні рекомендації по відображенню у Зауваження АУФТ щодо необхідності
бухгалтерському обліку операцій за ф’ючерсними доопрацювання документу з метою
контрактами учасниками фондового ринку
його уніфікації прийнято до уваги,
проект знято з розгляду та направлено
на доопрацювання
проект Закону України «Про внесення змін до Зауваження АУФТ щодо недоцільності
Закону України «Про цінні папери та фондовий та неактуальності впровадження такого
ринок» щодо українських депозитарних розписок» інструменту прийнято до уваги, проект
знято з розгляду
проект рішення Комісії «Про затвердження Зауваження АУФТ щодо принципового
Порядку запобігання маніпулюванню на фондовій визначення термінологічних понять, які
біржі»
вживаються в нормативному акті, та
критеріїв прийнято до уваги.
Питання опрацьовується в робочій групі
проект Закону України «Про внесення змін до Зауваження АУФТ щодо необхідності
деяких законів України щодо посилення контролю вдосконалення процедури погодження
Державної комісії з цінних паперів та фондового статуту
та
надання
дозволу
на
ринку за учасниками фондового ринку»
придбання/збільшення істотної участі у
професійному учаснику враховані.
Проект доопрацьовано з урахуванням
зауважень АУФТ
Положення
про
здійснення
фінансового Зауваження прийнято до уваги, проект
моніторингу учасниками ринку цінних паперів
доопрацьовано
з
урахуванням
зауважень АУФТ
рішення «Про затвердження Порядку погодження Пропозиції АУФТ враховано
відповідального
працівника
за
проведення
фінансового моніторингу професійних учасників
ринку цінних паперів»
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2. Проекти законодавчих та нормативно-правових актів, зауваження та пропозиції
до яких були надані в рамках діяльності робочих груп, дорадчих та
консультативних органів при Комісії
Проект Правил (умов) здійснення діяльності з Проект
розроблено
на
підставі
торгівлі
цінними
паперами:
брокерської пропозицій АУФТ, підготовлених та
діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, опрацьованих
в
комітетах
АУФТ.
управління цінними паперами
Редакція пропозицій розміщена на сайті
АУФТ.
Остаточна редакція, що підготовлена та
погоджена на робочій групі ДКЦПФР
знаходиться на погодженні у голови
робочої групи, члена Комісії Бурмаки
М.А.
Роз’яснення “Про порядок застосування розділу Пропозиції АУФТ щодо визначення ціни
ХІІ Закону України “Про акціонерні товариства” викупу
акцій,
процедури
викупу
щодо здійснення викупу та обов’язкового викупу враховані
у
кінцевій
редакції
акціонерним товариством розміщених ним акцій ”
Роз’яснення
Роз'яснення затверджено
згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 10 серпня 2010 року N 1264
Проект Закону України “Про внесення змін до Пропозиції АУФТ щодо особливостей
деяких законів України щодо вдосконалення укладання та виконання договорів
законодавства на ринку цінних паперів”
купівлі/продажу на біржі в частині
зміни
ціни
та
строку
виконання
враховані
Пропозиції
АУФТ
щодо
уточнення
(збільшення) переліку цінних паперів,
що не підлягають рейтингуванню.
Проект
Закону
проходить
стадію
повторного погодження.
Проект
Закону
України
“Про
систему Пропозиції АУФТ щодо врахування
депозитарного обліку цінних паперів”
особливостей здійснення клірингової
діяльності як окремого, підлягаючого
ліцензуванню,
виду
професійної
діяльності
передано до розгляду,
засідання
робочої
групи
не
проводилося
3. Проекти законодавчих та нормативно-правових актів, оприлюднені на сайті
Комісії
Проект
Порядку
збільшення
(зменшення) Пропозиції АУФТ щодо приведення
статутного капіталу публічного або приватного окремих норм Проекту у відповідність
акціонерного товариства
до
діючого
законодавства
опрацьовуються
департаментом
корпоративних відносин ДКЦПФР
Положення
про
здійснення
фінансового Зауваження щодо
впорядкування
моніторингу учасниками ринку цінних паперів, змісту внутрішніх документів суб’єктів
щодо
фінансового моніторингу – професійних
учасників
фондового
ринку
та
процедур здійснення
моніторингу
прийнято
до
уваги,
проект
доопрацьовано
з
урахуванням
зауважень АУФТ
рішення «Про затвердження Порядку погодження Пропозиції АУФТ враховано
відповідального
працівника
за
проведення
фінансового моніторингу професійних учасників
ринку цінних паперів»
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Додаток1 до Звіту про роботу АУФТ
у 3 кварталі 2010 року
І. Інформація щодо прийнятих членів СРО:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Найменування члена СРО
ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС»
ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ»
ТОВ «БИЗНЕС-БРОК Ф»
ТОВ «ГУДВІЛЛ МАКС»
ТОВ «РОСАВА-БРОК»
ТОВ «ІК «САКСЕСФУЛ ІНВЕСТМЕНТС»
ТОВ «ТРЕТІЙ РИМ УКРАЇНА»
ТОВ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ДНІПРО»
ВАТ «ФК «УКРНАФТОГАЗ»
ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ»
ТОВ «ФОРЕКС-ТРЕНД»
ПАТ «ЗЛАТОБАНК»
ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД»
ВАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»
ВАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ»
ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»
ТОВ «ТУРБОГАЗ-ІНВЕСТ»
ТОВ «СВЗ ЦІННІ ПАПЕРИ»
ТОВ «ІК «СТАТУС»
ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «АВС-РЕЄСТР»
ТОВ «ФК «АЛЬЯНС»
ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»
ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»
ТОВ «ЗАЛІВ-ІНВЕСТ»
ТОВ «ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ»
ТОВ «АФТ»
ТОВ «ФК «НОТИС»
ТОВ «РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ»
ТОВ «ІНВЕСТ-ПААЗ»
ТОВ «ТРАНСФЕРТ-РЕЄСТР»
ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС»
ПАТ «ФК «АВАНГАРД»
ТОВ «АРТБРОК»
ТОВ «ІНТРОТАФ»
ТОВ «ФОНДОВИЙ АКТИВ»
ТОВ «ТЦП «БОНУС-БРОК»
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Код за
ЄДРПОУ
37063993
37100720
36935521
36599022
36969807
37045026
37044043
36494258
24101605
37090304
36836441
35894495
37144244
36520434
34819265
36392835
34355660
37014155
36965411
37119548
23590607
37133782
37194452
37114780
36951758
31037030
32633174
37118235
36648781
37061095
30687579
36691030
36019681
36632200
37166451
37213045
37140020
33299878

ІІ. Інформація щодо виключених членів СРО:
№
з/п
1.
2.

Найменування члена СРО
ТОВ «ПРІМАТРЕЙД ЛТД»
ТОВ «ФМ-КАПІТАЛ»

Код за
ЄДРПОУ
36306369
32492770
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АТЗТ «ЛІКВІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
ТОВ «ІНСТОК»
ТОВ «ПЕРША ГАЛИЦЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ФК «АРІЙ»
ТОВ «БАЗІС ПОІНТ»
ТОВ «СЛОГ»
ТОВ «УКРБАЗИСФІНАНС»
ТОВ «ДЕКСІЯ ІНВЕСТ ГРУПП»
ТОВ «БУЛАТФІНАНС»
ТОВ «АВЕСТ-БРОК»
ПАТ «ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК»

35620079
22332530
33480305
23269590
36470834
31115794
35164557
36302830
34230162
36519408
34329667
19358721
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