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Пропозиції щодо залучення ринку капіталу для відновлення економіки 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ» (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної 

діяльності на ринках капіталу: діяльності з управління активами інституційних 

інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення про 

видачу ліцензії: № 299 від 09.04.2012 року),  

користуючись нагодою висловлюємо Вам свою щиру повагу та звертаємось з 

пропозиціями щодо ефективного використання ресурсів ринку капіталу для відновлення 

економіки у цей складний для нашої країни період.  

Воєнна агресія російської федерації торкнулася кожного громадянина України, 

докорінно змінила умови життя та праці мільйонів людей, не залишила байдужим 

жодного українця. За таких умов учасники недержавних пенсійних фондів, інвестиційних 

фондів та компанії з управління активами не можуть залишатися осторонь. Кошти 

накопичені в недержавних пенсійних фондах (далі – НПФ) та інститутах спільного 

інвестування (далі – ІСІ) можуть, більш того, повинні бути залучені до підтримки 

економіки під час війни та відновлення держави у післявоєнний період.  

Звертаємо Вашу увагу, що недержавні пенсійні фонди, інститути спільного 

інвестування навіть в умовах жорстких обмежень воєнного часу продовжують 

своєчасно виконувати свої зобов’язання перед учасниками фондів та державою – 

здійснюються пенсійні виплати, сплачуються податки в державний бюджет.  

На сьогоднішній день НПФ та ІСІ активно інвестують в державні військові 

облігації, підтримуючи країну в боротьбі з агресором. Однак, військові ОВДП не повинні 

залишатися єдиним інструментом для залучення коштів від НПФ та ІСІ до відбудови 

держави в післявоєнний період. Коло інструментів потрібно розширити і, на нашу думку, 

така робота має проводитися вже зараз, в тісній співпраці з професійними учасниками 

фондового ринку, котрі мають багаторічний досвід управління активами та готові 

долучитися до такої роботи. НПФ та ІСІ протягом всього періоду свого існування 

потребують нових інструментів, і саме зараз є можливості для плідного використання 

вже існуючих інструментів та створення нових.        
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1) Нажаль, багато міст та селищ нашої країни зруйновані, понівечені і 

потребують великої фінансової підтримки вже сьогодні. Одним із уже працюючих 

механізмів залучення фінансових ресурсів є випуск муніципальних облігацій місцевих 

громад, зокрема це можуть бути цільові облігації на відновлення інфраструктури 

міста, селища, соціальних об’єктів на їх території.  

Такі проекти потребують залучення коштів на довгий період, 5 - 10 років, а НПФ 

та ІСІ – це саме ті, хто може надати такі кошти, адже активи недержавних пенсійних 

фондів – це «довгі» кошти. Складна процедура реєстрації емісії стає перепоною для 

використання цього механізму.  

Спрощення процедури реєстрації випуску, скорочення термінів реєстрації, 

зменшення або й повна відміна державного мита за реєстрацію емісії посприяли 

б більш швидкому надходженню необхідних ресурсів для фінансування таких 

проектів. Для більшого захисту інвесторів додатковими гарантіями мала б стати 

підтримка таких проектів державою, не тільки місцевими органами влади, але й 

Міністерством фінансів.   

 

2) Ще одним не менш важливим інструментом, в якому зацікавлені учасники 

ринків капіталу, є випуск акцій, а саме публічна пропозиція, IPO, емітентами яких є 

вітчизняні підприємства. Акції – це той інструмент, використання якого не потребує 

додаткових законодавчих змін, і це той сегмент ринків капіталу, який уже багато років 

поспіль в Україні є незаповненим.  

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» дозволено 

інвестувати до 40 % активів НПФ саме в акції українських емітентів.  

На нашу думку, спрощення процедур та скорочення витрат на реєстрацію 

випуску стануть стимулом для залучення підприємствами фінансування через 

ІРО. Завдяки публічній пропозиції вітчизняні підприємства матимуть змогу залучити 

значні кошти, які будуть працювати на економіку країни.  

 

3) Окрім того, для підтримки та відновлення певних галузей економіки 

емітентами цінних паперів можуть стати і державні інститути. Наприклад, держава 

в особі Державної іпотечної установи чи спеціально створеного для таких потреб Фонду 

відновлення може емітувати «зелені», «енергетичні», «іпотечні» облігації тощо.  

Такий механізм дозволить отримати додатковий захист від держави, 

зменшення ризиків та збільшення гарантій повернення коштів інвесторам. 

Основним завданням для компаній з управління активами залишається захист та 

збереження активів НПФ та ІСІ. Державні гарантії є одним з важливих критеріїв вибору 

інструментів для інвестування.    
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4) Сьогодні Україна, без перебільшення, є епіцентром подій усієї планети. 

Долучитися до нашої перемоги над агресором стало справою честі чи не для кожної 

свідомої людини, організації, держави. Надзвичайно багато людей уже допомагають  

нашим воїнам через громадські чи волонтерські організації. Проте ми впевнені, що іще 

дуже багато фізичних осіб, підприємств, організацій за кордоном хотіли б і шукають 

способи, як долучитися до такої допомоги.  

 
Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вже передбачена 

можливість НПФ придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних 

фінансових організацій, що розміщуються на території України, до 50 відсотків 

загальної вартості пенсійних активів.  

Закликаємо Вас звернутися до міжнародної спільноти, міжнародних 

організацій, що зареєстровані в Україні, та хотіли б долучитися до допомоги 

нашій державі, із пропозицією про випуск цінних паперів в Україні. Такий механізм 

дозволить залучати кошти іноземних інвесторів і разом з тим стане ще одним 

інструментом для вітчизняних ІСІ та НПФ.  

 

Ми глибоко переконані, що в реаліях сьогодення учасники ринку капіталу не 

можуть залишатися осторонь подій, що відбуваються в країні, наші інвестори та 

майбутні пенсіонери також не можуть залишатися осторонь. Сучасність потребує 

швидких та рішучих дій, потребують прискорення і спрощення  процесів та процедур.  

Просимо розглянути та підтримати наші ініціативи задля максимального 

залучення накопичень недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування 

до підтримки та подальшого відновлення економіки. Кошти недержавного пенсійного 

забезпечення, спільного інвестування є тим «довгим» ресурсом, який може і 

обов’язково має працювати на відновлення економіки держави.  

Зі свого боку ми готові прийняти участь в обговоренні, розробці та всебічній 

підтримці проектів, спрямованих на розвиток ринку капіталу, системи недержавного 

пенсійного забезпечення та спільного інвестування.   

  

Адреса для листування: 04119, м. Київ, а/с 116, 

електронна пошта: info@vseswit.com.ua 

 

З повагою,  

Директор                                                                Я.П. Савченко 
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