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Шановний Руслане Садрудиновичу! 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело» Лтд (код ЄДРПОУ 14343896) 
(Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №286841 від 08.04.2014 року, переоформлена рішенням НКЦПФР від 
23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 
інструментами, що передбачає брокерську діяльність, субброкерську діяльність, строк дії 
необмежений; Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №286842 від 08.04.2014 року, переоформлена рішенням 
НКЦПФР від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі 
фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, строк дії необмежений),   

користуючись нагодою висловлює Вам свою щиру повагу та сподівання на плідну 
співпрацю в сфері ринків капіталу в Україні. 

З 24 лютого 2022 року на ринках капіталу в Україні діють обмеження, впроваджені Комісією 
від початку воєнного вторгнення російської федерації на територію нашої держави. Так, рішенням 
№144 від 08.03.2022р. Комісія визначила перелік операцій, що можуть проводитись 
інвестиційними фірмами на період дії воєнного стану, зокрема заборонені операції з усіма цінними 
паперами, окрім проведення операцій з «військовими» ОВДП. 

Ми підтримуємо намагання Комісії убезпечити ринок та з розумінням ставимося до 
обмежень, запроваджених на початку військової агресії. Вимушені кроки, на які пішла Комісія на 
початку війни, дозволили не допустити паніки на ринках капіталу, та, можливо, запобігли відтоку 
капіталу з країни. Водночас, вищезазначене рішення фактично паралізувало діяльність 
інвестиційних фірм, оскільки будь-які інші операції, окрім проведення операцій з «військовими» 
ОВДП, заборонені вже три місяці поспіль.  

Варто зазначити, що наша компанія не тільки продовжує працювати в цих складних умовах 
задля відновлення економіки країни, намагаючись зберегти робочі місця наших працівників, 
сплачуючи податки до бюджету, але й активно допомагає всім охочим придбати військові облігації, 
аби підтримати Збройні Сили України. Водночас, як і у більшості інвестиційних фірм та банків 
України, комісійна винагорода  від цих операцій майже дорівнює нулю, а обов’язкові витрати на 
проведення цих операцій повністю покриваються за рахунок компанії. Особливо це стосується 
інвестиційних фірм, які не поєднують діяльність торгівлі фінансовими інструментами  з діяльністю 
депозитарної установи, та не мають таких видів доходів, як, наприклад, дохід від зберігання цінних 
паперів на рахунках. 

На нашу думку, такі жорсткі міри щодо заборони будь-яких операцій з фінансовими 
інструментами, окрім «військових» ОВДП, протягом тривалого часу не тільки майже зупинили 
діяльність інвестиційних фірм, позбавили їх можливості отримувати дохід від своєї 
діяльності, але й обмежили можливості інвесторів у цінні папери вільно розпоряджатися 
своїми активами. 

Учасники інвестиційних фондів в цих кризових обставинах втратили можливість доступу до 
своїх інвестицій та їхнього використання для забезпечення діяльності реального сектору 
економіки. Інституційні інвестори, зокрема пенсійні фонди, позбавлені можливості 



диверсифікувати свої активи, зокрема портфель цінних паперів, а отже позбавлені права зробити 
його більш захищеним. 

Будь-які заборони та обмеження на державному рівні здійснення тієї чи іншої діяльності 
повинні мати на меті запобігання руйнівним процесам, які можуть відбутись в економіці країни, 
якщо такі обмеження не ввести на деякий час. Водночас заборони та обмеження не можуть 
тривати весь період війни, та повинні мати зрозумілу для професійних учасників ринку логіку їх 
запровадження, та зрозумілі умови або обставини, за яких такі обмеження можуть бути зняті. 
Економіка повинна працювати, навіть у ці скрутні для країни часи, і фондовий ринок не має бути 
виключенням. Громадяни України, інституційні інвестори, які мають бажання інвестувати в 
економіку нашої держави, повинні мати на це право.  

ТОВ «Джерело» Лтд звертається до Вас із закликом розпочати поступове 
скасування обмежень операцій на ринку капіталу, починаючи з тих, які блокують 
здійснення інвестицій, спрямованих на відновлення економіки, та розблокувати 
діяльність інвестиційних фірм, надати їм можливість працювати, сплачувати податки, 
зберегти робочі місця, платити заробітні плати своїм працівникам,  зокрема 
пропонуємо наступне: 

1) Інвестори, які раніше довірили свої кошти державі, купуючи ОВДП, що не потрапили до 
переліку «військових», зараз позбавлені можливості їх купувати або продавати на вторинному 
ринку. Отже такі інвестори позбавлені можливості отримати свої кошти, які можуть використати на 
задоволення більш нагальних потреб, ніж отримання прибутку від цінних паперів в майбутньому. 

Оскільки фактично відсутня будь-яка різниця між «військовими» та звичайними ОВДП, а  
також враховуючи, що інвестори активно вкладають кошти у «військові» ОВДП, це дає підстави 
стверджувати, що інвестори довіряють нашій державі, і ризик  обвалу цін на звичайні ОВДП 
відсутній.  Тому, пропонуємо зняти обмеження та дозволити вільний обіг на вторинному 
ринку всіх випусків ОВДП, адже це покращить інвестиційні настрої, а отже загальну економічну 
ситуацію. Окрім того, дозвіл обігу ОВДП, номінованих у валюті,  може частково задовільнити попит 
на валюту та сприятиме зняттю напруги на валютному ринку. 

2) Обмеження обігу корпоративних та муніципальних облігацій на вторинному ринку 
негативно впливає на інвестиційну привабливість таких інструментів. Вважаємо, що тривала дія 
обмежень чинить руйнівний вплив на економіку країни та критично зменшує потенціал для 
подальшого відновлення і розвитку ринків капіталу. 

Пропонуємо зняти обмеження та дозволити вільний обіг на вторинному ринку 
корпоративних та муніципальних облігацій. Це не тільки підтримає інвестиційний клімат серед 
вітчизняних інвесторів, але й надасть можливість іноземним інвесторам долучитися до 
відновлення нашої економіки, купуючи цінні папери українських підприємств. 

 
3) Протягом 2021 року до обігу в Україні допущені більше як 90 випусків цінних паперів 

іноземних емітентів. Дуже багато вітчизняних інвесторів зацікавлені в таких інвестиціях та 
придбали такі цінні папери. Ми вважаємо це великим кроком вперед для вітчизняного ринку 
капіталу. Довготривалі обмеження на проведення торгів на фондових біржі практично руйнують ці 
досягнення. Тому вважаємо, що наразі є також дуже актуальним відновлення обігу іноземних 
цінних паперів на фондових біржах в Україні. 

 

 

 

З повагою,  

Директор ТОВ «Джерело» Лтд ____________________ Д.А. Бондаренко 


