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ДЕКЛАРАЦІЯ
про забезпечення доступу до приміщення та доступності послуг
ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" як торговця цінними паперами та депозитарної установи
Відповідно до положень статті 3 Конституції України – людина, її життя і здоров’я,
недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затвердженими
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №862 від 21.05.2013 року
та Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №819 від 14.05.2013 року
встановлено що ліцензіат зобов'язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність
послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення та задекларувати
доступ до приміщення та доступність послуг інвалідам та маломобільним групам населення.
Визначення понять.
Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із
зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого
держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами
та забезпечити її соціальний захист (стаття 2 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні").
Маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при самостійному
пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До
мало-мобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням
здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо
(розділ 3 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення").
З метою виконання вищевказаних норм Ліцензійних умов щодо забезпечення доступу
до приміщення ліцензіата вхід до будівлі в якій знаходиться ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
облаштований відповідно до вимог державних будівельних норм пандусом, кнопкою виклику
персоналу ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" та вивіскою із зазначенням найменування, місця
розташування та графіку роботи рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля). Крім
того, вивіска із зазначенням найменування, місця розташування та графіку роботи
рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля) розміщена безпосередньо на вхідних
дверях власне офісу ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН".
З метою виконання вищевказаних норм Ліцензійних умов щодо забезпечення
доступності послуг інвалідам та маломобільним категоріям населення усі працівники ТОВ
"ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" мають вживати наступні заходи:
 надання співробітником (співробітниками) ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
допомоги провідника до безпосереднього приміщення ліцензіата на прохання
інваліда або іншої людини, що відноситься до маломобільної групи населення
та звертається за наданням послуг;
 читання уголос співробітником (співробітниками) ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
документів, що стосуються надання ліцензіатом фінансових послуг, для осіб з
вадами зору або інших осіб, які звернулись за наданням послуг, але не мають
змоги з певних причин самостійно прочитати документ (про що на прочитаному
та підписаному особою з вадами зору документі ставиться відповідна відмітка);
 проведення ідентифікації та верифікації особи, прийому документів від особи,
що звертається за наданням фінансових послуг, або є клієнтом співробітником
(співробітниками) за місцем проживання такої особи або іншим місцем,
вказаним такою особою;
 для громадян з вадами зору у ліцензіата наявна друкована інформація у
збільшеному вигляді (шрифт розміром 26-36 пунктів).

