До уваги суб’єктів управління цінними паперами, що є об’єктами комунальної власності!
На виконання пункту 3 рішення НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 «Про затвердження
Положення про провадження депозитарної діяльності» повідомляємо про необхідність
приведення обліку цінних паперів, які є об’єктами комунальної власності, у відповідність до нових
вимог законодавства.
Так, згідно пункту 21 глави 1 розділу V Положення про провадження депозитарної
діяльності для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, рахунок у цінних
паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.
Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади є суб'єкт управління
об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих
повноважень представляє інтереси територіальної громади та виконує функції з управління
відповідними цінними паперами.
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної
громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним
депозитарною установою у разі відсутності в цій депозитарній установі відкритого на ім'я цієї
територіальної громади рахунку в цінних паперах.
У випадку, якщо управління цінними паперами здійснюється декількома суб'єктами
управління комунальною власністю, за кожним таким суб'єктом управління укладається
додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я
територіальної громади, що був укладений між депозитарною установою та суб'єктом управління,
який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я відповідної територіальної
громади в депозитарній установі.
Окрім того, законодавством встановлено вимоги до анкети рахунку в цінних паперах,
відкритого для обліку прав на цінні папери, які перебувають в комунальній власності, та інших
документів щодо функціонування відповідного рахунку в системі депозитарного обліку.
Враховуючи вищевикладене, з метою приведення депозитарного обліку прав на цінні
папери, що перебувають у комунальній власності, у відповідність до нових вимог законодавства та
належного оформлення документів просимо Вас звернутися до наших фахівців у будь-яких
зручний для Вас спосіб:
адреса для поштової кореспонденції:
вулиця Чигоріна, будинок 18, приміщення 225, місто Київ, 01042
телефон:
(044) 277-23-52
факс:
(044) 286-71-70
електронна пошта:
office@gcustodian.com.ua
веб-сайт:
www.gcustodian.com.ua

