
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗ'ЯСНЕННЯ від 30.06.2011 р. N 10 

Щодо порядку виконання учасниками ринку цінних паперів та рейтинговими агентствами вимог 

статті 41 Закону України "Про Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у зв'язку із 

виключенням ТОВ "Кредит - Рейтинг" із Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

Роз'яснення затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 від 30 червня 2011 року N 826 

 

У зв'язку із позбавленням Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредит - Рейтинг" статусу 

уповноваженого рейтингового агентства Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз'яснює 

наступне. 

Відповідно до статті 41 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (далі - 

Закон) встановлено, що рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковим, мають 

право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства. 

Особа набуває право визначати обов'язкові рейтингові оцінки з дати видачі їй Свідоцтва про включення до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. 

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 15.03.2011 N 246 ТОВ 

"Кредит - Рейтинг" виключено із Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та анульовано 

Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. 

Відповідно до рішення Комісії зазначено, що кредитні рейтинги, визначені ТОВ "Кредит - Рейтинг" в якості 

уповноваженого рейтингового агентства, до дати прийняття даного рішення Комісії залишаються чинними. 

Згідно із Порядком заповнення форм розкриття інформації (із змінами) емітентами акцій та облігацій 

підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням Комісії від 

22.06.2010 N 981 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 р. за N 708/18003, та 

Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 

19.12.2006 N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364, 

емітенти цінних паперів надають до Комісії у строк до 30 квітня та 1 червня відповідно інформацію про 

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів. 

Таким чином, річна звітність емітентів за 2010 рік може містити рейтингову оцінку відповідного випуску 

цінних паперів визначену ТОВ "Кредит - Рейтинг". 

Також з метою виконання вимог договорів між рейтинговим агентством та емітентами цінних паперів ТОВ 

"Кредит - Рейтинг" має право оновлювати рейтингові оцінки відповідно до договорів, укладених до 

15.03.2011 року. 

Проте річна звітність емітентів за 2011 рік повинна містити рейтингову оцінку відповідного випуску 

цінних паперів, визначену виключно уповноваженим рейтинговим агентством. 

Голова Комісії Д. Тевелєв 

Протокол засідання Комісії від 30 червня 2011 р. N 31 

 


