№ 11/07/20-01

Державна комісія з цінних паперів

Від 20.07.2011 р.

та фондового ринку України

14.07.2011 представники ПАТ «ФБ «Перспектива» спільно з СРО АУФТ прийняли
участь у робочій нараді ДКЦПФР стосовно обговорення розробленого НБУ проекту змін
до Положення «Про депозитарну діяльність Національного банку України». Питання, що
обговорювались на нараді, наразі мають дійсно високий пріоритет, тому що стосуються
найбільш ліквідного виду цінних паперів – державних (далі – ДЦП). Метою будь-яких
новацій у цій площині має бути збільшення ліквідності фондового ринку та забезпечення
прийнятного ступеню ризиків виконання зобов’язань. Наявність адекватних сучасним
вимогам нормативно-правових актів, що регулюють процес купівлі-продажу ДЦП
забезпечить зниження юридичних ризиків учасників фондового ринку. Разом з тим
учасники ринку потребують додаткових можливостей інфраструктури ринку: можливість
вибору найбільш прийнятної з точки зору економічної привабливості, зручності в
користуванні, що забезпечить конкуренцію різних моделей проведення торгів, клірингу та
розрахунків за договорами щодо ДЦП.
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Національного банку України» містить більш розширений перелік можливих моделей
розрахунків за договорами щодо ДЦП, разом з тим не прийнята до уваги модель за участю
спеціалізованих платіжних систем. Разом з тим значуща роль систем розрахунків за
угодами щодо цінних паперів підкреслена в Концепції запровадження нагляду (оверсайта)
за платіжними системами в Україні, схваленій Постановою Правління НБУ від 15.09.2010
N 426, що в свою чергу враховує міжнародні Рекомендації для систем розрахунків за
цінними паперами (Банк міжнародних розрахунків, Міжнародна організація комісій з
цінних паперів, 2001 р.).
ПАТ «ФБ «Перспектива» має позитивний досвід щодо співпраці з 2009 року з ПАТ
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Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система»
(далі – РФС), здійснює діяльність на підставі дозволу Національного банку України на
здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами № 25-213/2763-21412 від

17.11.2009 р. Взаємовигідна співпраця двох організацій, що мають спільних учасників –
торговців цінними паперами, характеризується такими показниками: учасники ПАТ «ФБ
«Перспектива» в І півріччі 2011 р. здійснили розрахунки за допомогою РФС за біржовими
угодами в кількості 20,6 тис. угод на загальну суму 28,1 млрд.грн.
Чинне законодавство надає Національному банку широкі можливості щодо
регулювання обігу та розрахунків щодо ДЦП, що створює певні передумови, аби на базі
моделі депозитарного обліку, клірингу та розрахунків за ДЦП упровадити універсальну
розрахункову модель за цінними паперами на фондовому ринку України відповідно до
існуючих міжнародних рекомендацій.
До робочої наради ПАТ «ФБ «Перспектива» був підготовлений перелік пропозицій
щодо змін у проекті Положення «Про депозитарну діяльність Національного банку
України». Прохаємо Вас розглянути пропозиції, надані цим листом та у переліку
пропозицій.
Додаток:
перелік пропозицій щодо змін у проекті Положення «Про депозитарну діяльність
Національного банку України» - на 3 (трьох) сторінках.
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