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Шановний Олександре Валентиновичу! 

Шановний Арсенію Петровичу! 

Професійні та громадські організації учасників фінансового ринку України 
висловлюють підтримку зусиллям нової влади щодо стабілізації ситуації та відновлення 
розвитку України як європейської держави та сподіваються на швидкі та професійні дії 
щодо повернення довіри інвесторів та створення умов для залучення капіталу в Україну. 

На наше глибоке переконання, розвиток вітчизняного ринку цінних паперів 
залежить від спільних дій учасників ринку та всіх органів влади, спрямованих на 
формування сприятливого інвестиційного клімату. Основними перешкодами для 
притоку інвестиційного капіталу в Україну є недосконалість вітчизняної судової 
системи, обтяження, пов'язані з оподаткуванням операцій з цінними паперами, 
недостатній рівень захисту прав інвесторів. 

В той же час важливим фактором для інвесторів є стабільність регуляторного 
середовища у професійній сфері діяльності. І в цьому вагому роль відіграють 
регулятори фінансового ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових 
ринків (далі - Комісії). 

Враховуючи складність процесів, які відбуваються на фінансовому ринку, їх 
значну залежність від рівня довіри інвесторів до будь-яких політичних, економічних чи 
кадрових рішень в цьому сегменті економіки вважаємо за необхідне, у разі прийняття 
рішення про зміни керівного складу Комісій, застосовувати практику попереднього 
обговорення та узгодження кандидатур на посади голови та членів цих колегіальних 
органів з представниками професійних та громадських організацій, які представляють 
інтереси учасників цих ринків та споживачів фінансових послуг. Звертаємо Вашу увагу 
на неприпустимість кулуарного прийняття кадрових рішень щодо керівного складу 
Комісій. 

Сподіваємось на Вашу підтримку у позитивному вирішенні цього питання, 

Від Української асоціації 
Інвестиційного бізнесу 

З повагою, 

Рибальченко А.А. 



Від Асоціації «Українські фондові торгівці» 

Від ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 

Від ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» 

Від ПрАТ Фондова біржа «ІННЕКС» 

Від Ліги страхових організацій Украї] 

Від Національної асоціації пенсійних фондів 
та адміністраторів пенсійних фондів 

Від Українського кредитно-банківськол 

•ч/о 

Від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок 

Г.Олефф 

В.Волковська 

Від Української професійної асоціації по захисту 
інвесторів, кредиторів і страхувальників 
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