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№ 37/з,  26 квітня, 2022 р. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 

 

Громадська організація  

"Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України" 

м. Київ, вул. Стрітенська, 10, оф. 451 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

     Громадська організація «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» (надалі-ФПБАУ) 

висловлює Вам свою повагу та пропонує розглянути наші пропозиції, пов’язані з протидією збройній 

агресії російської федерації проти України у фінансово-бізнесовій сфері. 

         Відповідно до Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань у 

випадках і межах, встановлених законом, встановлює перелік звітних даних та порядок їх складання 

учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків. 

      У зв’язку з військовою агресією з боку Російської федерації за активної участі Республіки Білорусь, 

ФПБАУ звертається до вас з проханням встановити вимоги щодо обов’язкового розкриття українськими 

підприємствами у публічній звітності, включаючи розкриття до фінансової звітності та звіт про 

управління, інформації про: 

1. Наявність серед кінцевих бенефіціарів підприємства громадян Російської федерації та Республіки 

Білорусь. 

2. Факти проведення господарських операцій з підприємствами, що є резидентами Російської федерації 

та Республіки Білорусь, з докладним описом змісту та сум відповідних операцій. 

3. Інвестиції в бізнес, який розташований на території Російської федерації та Республіки Білорусь. 

       Впевнені, що розкриття такої інформації забезпечить прозорість функціонування ринків капіталу, їх 

учасників та організованих товарних ринків, захистить права учасників ринків капіталу та сприятиме 

контролю за прозорістю та відкритістю ринків капіталу та організованих товарних ринків. Таким чином 

буде досягнута мета державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, 

зазначена у статті 2 Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних 

ринків», та сприятиме реалізації вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення». 

      Також, пропонуємо вас звернутися до Європейського органу з цінних паперів та ринків (European 

Securities and Markets Authority - ESMA) і до Міжнародної організації з комісій з цінних паперів 

(International Organization of Securities Commissions - IOSCO) з пропозицією встановити вимоги про 

розкриття компаніями інформації щодо ведення бізнесу в Російській федерації та Республіці Білорусь. 
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