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ПОЛОЖЕННЯ

АсоцIАцIiз}'"?ff"",Нfr нЁfi ii#Ёff ЁРr^'Тffi ,.rицIями
.Щане Положення про .Щисциплiнарний KoMiTeT АсоцIАцIi з упрдвлIнIUIФIнАнсАмИ тА IнвЕстИцшмИ розроблене на пiдставi норм чинного

ЗаКОНОДаВСТВа УКРаiНИ, СТаryТУ, внУтрiшнiх документiв Дсоцiацii' i визначаскомпетенцiю, функцii, завдання, порядок формування та дiяльностi
Дисциплiнарного KoMiTeTy, порядок розгляду спорiгза y"u.rlo членiв Асоцiацii, атакоЖ порядок розгляду порушення або невиконання членами АсоцiацiТ вимог
внутрiшнiх документiв, стандартiв, рiшень Дсоцiацiт та порядок застосування
дисциплiнарних санкцiй.

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧВННЯ

"Асоцiацiя" 
- АСоЦIАЦIЯ З УПРАВЛIнFUI ФIНАнСАМИ ТАIНВЕСТИI]ШМИ;

"BHympitлHi dокул,tенmu Дсоцiацii'" 
- Статут Асоцiацii, iншi документи,

прийнятi Асоцiацiею, рiшення органiв АсоцiацiТ;
"Копtimеm" 

- !исциплiнарний KoMiTeT Асоцiацii, який дiс на пiдставi
даного Положення:

"duсцuплiнарнi санкцii'"
дисциплiнарного впливу:

"норhlu професiйноi' emLжLt'' -

санкцiт, визначенi Кодексом заходiв

прийнятий в Асоцiацii та затверджений
етики ДсоцiацiТ;

- дане Положення про !исциплiнарний

Загальними зборами Кодекс професiйноI
"Полоэюення (dане Полоэrcення)''

KoMiTeT Асоцiацii;
"Голова Колlimеmу" - виборна особа KoMiTeTy, функцii, повноваження,

компетенцiя, права, обов'язки, порядок призначення та звiльнення вiд обов'язкiв



d встановлено даним Положенням, внутрiшнiми документами Асоцiацii,
iшями органiв Асоцiацii;

"iluсцuплtiнарне розслidування" - комплекс заходiв(дiй), що здiйснюються
Dцшrлiнарним KoMiTeToM в межах закрiпленоi за ним компетенцii, посадовими
dаrш АсоцiацiТ на пiдставi запиry Голови KoMiTeTy;

"рitдення Дсоцiацit" - рiшення АсоцiацiТ, якщо воно було прийняте вiд iMeHi
- -.:зцii. повноважним iT органом;

НКЦПФР" - Нацiонit!,]ьна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,

СТАТТЯ 2. СТАТУС KOMITETY

].l KoMiTeT е постiйним органом АсоцiацiТ, склад якого формуеться
| _.- _,,Bi.]Ho до даного Положення.

2.2. KoMiTeT здiйснюе свою дiяльнiсть в межах реалiзацiТ статутних цiлей
"_ _:з_]ань Асоцiацii на пiдставi даного Положення та iнших внутрiшнiх документiв
-.-. ,iацii.

стАття 3. ФункцIi KOMITETУ

j.l . На KoMiTeT покладено здiйснення таких основних функuiй:
а) проведення дисциплiнарних розслiдувань фактiв порушення прав членiв та

: :,:iB Асоцiацii, норм професiйноi етики, фактiв невиконання членами Асоцiацii
l_,: вн\трiшнiх докумеt{тiв таlабо окремих рiшень АсоцiацiТ;

б l притягнення членiв АсоцiацiТ. що порушили вимоги внутрiшнiх
шцъlентiв таlабо окремих рiшень Асоцiацii, до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi
[Is(ом застосування дисциплiнарних санкцiй згiдно з Кодексом заходiв
шсtшrшiнарного впливу ;

в) iнформування членiв АсоцiацiТ, органiв та посадових осiб АсоцiацiI про
l::"..lьтзти дисциплiнарних розслiдувань i застосування або незастосування

- , ,;tп_-tiнарних санкцiй;
г) узагальнення дисциплiнарноТ практики АсоцiацiТ.

РОЗДIЛ П. СКЛАД ТА ФОРМУВАННЯ KOMITETY

СТАТТЯ 4. СКЛАД KOMITETY

-1.1. KoMiTeT складасться iз 5 членiв" включаючи виборного Голову KoMiTeTy,
.- __;,1_1ат\ра якого затверджусться Радою АсоцiацiТ.

-1.2. Члени KoMiTeTy обираються зi складу представникiв членiв АсоцiацiТ.
- :.: АсоцiацiТ не може бути представлений у KoMiTeTi бiльше, нiж одним
:;__;Тi.]ВНИКоМ.

-l.З. Членство в KoMiTeTi е добровiльним, персона"пьним i безоплатним. Член
" l..eTr, не може одночасно бути членом iншого виборного органу Асоцiацii.

СТАТТЯ 5. ВИБОРИ KOMITBTY

5.1. Члени KoMiTeTy обираються Загальними Зборами АсоцiацiТ TepMiHoпt на

' -- POKiB.



5.2. !ля висунення кандидата до скJIаду KoMiTeTy компанiТ - члени Асоцiацii
надають ло,Щирекчii Асоцiацii заяву, пiдписану уповноваженою особою компанii та

резюме кандидата (додаток 1). Зазначенi документи надсилаються на адресу
!ирекцiТ Асоцiацii не менше, нiж за два тижнi до дати обрання скJIаду KoMiTeTy.

5.3. Вибори до KoMiTeTy проводяться Загальними зборами Асоцiацii на
пiдставi пiдготовлених ffирекчiею згiдно з даним Положенням спискiв висунутих
до членiв KoMiTeTy кандидатiв. Обраними вважаються кандидати, якi набрали
найбiльшу кiлькiсть голосiв. У випадку, якщо кiлька кандидатiв набра.гlи piBHy
кiлькiсть голосiв, що зробило неможливим формування складу KoMiTery, то
проводиться другий тур голосування у тому ж порядку, при цьому до списку для
голосування вкJIючаються зазначенi кандидати.

СТАТТЯ б. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В KOMITETI

6.1. Вiдкликання будь-якого члена KoMiTeTy можуть здiйснити тiльки
Загальнi збори Асоцiацii, у разi якщо член KoMiTeTy нzLлежним чином не виконус
cBoik обов'язкiв. В такому випадку Загальнi збори АсоцiацiТ одночасно
доповнюють число членiв KoMiTeTy шляхом обрання нового члена KoMiTeTy.

6.2. Членство в KoMiTeTi може бути припинене, а мiсце члена KoMiTeTy
оголошене вакантним:

а) пiсля закiнчення TepMiHy повноважень члена KoMiTeTy;
б) за iнiчiативою члена koMiTeTy на пiдставi заяви останнього на iм'я Голови

KoMiTeTy;
в) у випадку виключення з АсоцiацiТ члена Асоцiацii, представник якого

ранiше був обраний до скJIаду KoMiTeTy;
г) у випадку припинення трудових вiдносин члена KoMiTeTy з членом

АсоцiацiТ;
д) за заявою Голови KoMiTeTy на iм'я Головуючого Ради АсоцiацiТ у випадку,

якщо член KoMiTeTy припинив виконувати своi функцii як член KoMiTeTy через
буль-яку причину, oKpiM тимчасовоТ вiдсутностi, або виявився не в змозi
виконувати своi функцii.

СТАТТЯ 7. ГОЛОВА KOMITETY

7.1. Голова KoMiTeTy обирасться членами KoMiTeTy зi свого складу простою
бiльшiстю голосiв та затверджу€ться Радою АсоцiацiТ.

1.2 У виподку незатвердження Радою АсоцiацiТ кандидатури Голови
KoMiTeTy, обраного членами KoMiTeTy. члени KoMiTeTy зобов'язанi переобрати
Голову KoMiTeTy вiдповiдно до пункту '7.| Положення протягом тридцяти
календарних днiв з дати прийняття Радою Асоцiацii вiдповiдного рiшення.

стАття 8. ФункцIi голови KOMITETУ

8.1. Для досягнення мети i вирiшення завдань дiяльностi KoMiTeTy та
забезпечення керiвництва його роботою i координацiТ взасмодii KoMiTeTy з iншими
органами та посадовими особами Асоцiацii, Голова KoMiTeTy:

а) керуе дiяльнiстю KoMiTeTy;
б) готуе, скликас та проводить засiдання KoMiTeTy i головуе на них;



В) iНфОрмУе членiв Асоцiацii, органи та посадових осiб АсоцiацiТ про
дiяльнiсть KoMiTery та прийнятi ним рiшення;

г) забезпечус безперервне виконання функцiй KoMiTeTy;
Д) ПОДас рiшення KoMiTeTy Радi АсоцiацiТ, яка приймас рiшення про

застосування дисциплiнарних санкцiй в межах свосТ компетенцiТ, якщо вид санкцiТ
потребуе затвердх(ення Радою АсоцiацiТ;

е) подас запит до членiв Асоцiацiт. органiв та посадових осiб Асоцiацii,
TpeTix осiб про надання iнформашiт, необхiднот для виконання мети та завдань
KoMiTeTy;

ж) забезпечуе взаемодiю членiв KoMiTeTy, KoMiTeTy в цiлому з членами
АсоцiацiТ, органами та посадовими особами АсоцiацiТ;

з) iнiцiюс питання про проведення ловиборiв у випадку утворення вакансiй у
складi KoMiTery.

СТАТТЯ 9. СЕКРЕТАР KOMITETY

9.1. ОРганiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi KoMiTeTy здiйснюе
секретар KoMiTeTy.

9.2. Секретар KoMiTeTy призначаеться KoMiTeToM зi складу членiв KoMiTeTy
абО За ПОДанням Генерального директора АсоuiацiТ зi скJIаду працiвникiв !ирекцiТ.
У випадку призначення секретарем штатного спiвробiтника !ирекцiТ Асоцiацii, BiH
не мае права голосу при вирiшеннi буль-яких питань, якi вiдноситься до
компетенцiТ KoMiTeTy.

9.3. Секретар KoMiTeTy :

а) ДОПОМаГае членам KoMiTeTy у пiдготовцi MaTepiarriB, листуваннi з
компанiями та iншими суб'сктами;

б) веде протокол засiдання KoMiTeTy.
В) НаПРавляе членам KoMiTeTy матерiали i документи, пов'язанi з дiяльнiстю

KoMiTeTy;
Г) ЗДiЙСнюс рЕвом з Головою KoMiTeTy iншi дii по органiзацiйно-технiчному

забезпеченню дiяльностi KoMiTery.

РОЗДIЛ ШI. ЗАГАЛЪНИЙ ПОРЯДОК ДLЯЛЪНОСТI KOMITETY

СТАТТЯ l0. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ У KOMITETI

10.1. KoMiTeT у своТй дiяльностi керусться даним Положенням, внутрiшнiми
документами АсоцiацiТ, рiшеннями органiв АсоцiацiТ.

10.2. KoMiTeT у межах свосТ компетенцiТ розглядае питання:
а) за iнiцiативою Голови KoMiTeTy;
б) За ЗаяваМи, що надiйшли вiд членiв Асоцiацii, а також вiд TpeTix осiб;
в) за зверненнями органiв державноi виконавчоТ влади;
г) за заявами органiв та посадових осiб Асоцiацii.
10.3. Заяви подаIоться в KoMiTeT в письмовiй формi, i мають бути

обrрунтованими та мiстити необхiднi вiдомостi щодо cyTi запропонованого до
розгляду питання.

10.4. KoMiTeT розглядас взятi до розгляду питання на засiданнях, якi
скликаються Головою KoMiTeTy.
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10.5. Засiдання KoMiTeTy правомочне, якщо в ньому беруть участь як MiHiMyM
трое членiв KoMiTeTy, вкJIючаючи Голову KoMiTery.

10.6. Засiдання KoMiTeTy е закритими. На засiдання KoMiTeTy запрошуються
представники члена Асоцiацiт або TpeTix осiб, права або iнтереси яких зачiпають
пiд час розгляду взятих KoMiTeToM до розгляду питань з метою надання пояснень
по cyTi. Нез'явлення зазначених осiб на засiдання koMiтeTy не е пiдставою для
перенесення засiдання або вiдмови у розглядi питання, якщо тiльки членами
KoMiTery не буле вирiшено iнше.

10.7. У ходi розгляду питання члени KoMiTeTy можуть вимагати надання
додаткових матерiалiв. Рiшення про необхiднiсть надання таких матерiалiв
приймаеться KoMiTeToM у порядку, визначеному пунктом 1 1.2 цього Положення та
е обовоязковими для виконання членами Асоцiацii в строки, визначенi KoMiTeToM.

СТАТТЯ 11. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ У KOMITETI

11.1. Кожен член KoMiTery володiс одним голосом, у випадку piBHocTi
голосiв голос Голови е вирiшальним.

член koMiTery не мас права голосу при голосуваннi з питанtul порядку
денного при розглядi заяви про порушення вимог внутрiшнiх документiв таlабо
окремих рiшень АсоцiацiТ членом АсоцiацiТ, представником якого € член KoMiTeTy.

l1.2. koMiTeT приймае рiшення простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв
KoMiTeTy, якi беруть участь у голосуваннi. Члени KoMiTeTy, не згоднi з ухв€Lленим
рiшенням, мають право скJIасти та додати до ухвtlJIеного рiшення особлй"у луr*у,
яка с скпадовою частиною вкaваного рiшення.

l1.3. Рiшення KoMiTery оформлюються в письмовiй формi у виглядi
протоколу та пiдписуються Головою та секретарем KoMiTery.

11.4. Рiшення' прийняте за результатами розглядУ зiUIви' доводиться до
вiдома особи, яка подаJIа зffIву, протягом 7 календарних днiв з дати прийнятгя
рiшення шUIяхом направлення рекоменДованого листа з повiдомленням про
врученшI.

11.5. Рiшенrrя, прийняте за результатами проведеного дисциплiнарного
розслiдування доводиться до вiдома члена АсоцiацiI стосовно якого воно пр"йr"rе,
протягом 7 кЕuIендарних днiв з дати прийняття рiшення шляхом направлення
рекомендованого листа з повiдомл9нням про вручення.

СТАТТЯ 12. РОЗГЛЯД ЗАЯВ I ПРОВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛIНАРНОГО
РОЗСЛIДУВАННrI

I2.|. ЩиСциплiнарне розслiдування здiйснюеться KoMiTeToM на пiдставi
рiшення koMiTery про проведення такого розслiдування. .щисциплiнарне
розслiдуваннЯ проводитьсЯ з метоЮ бiльШ повного встановлення обставин,
вкцинID( в заrIвах.

l2.2.Змви, що подаються KoMiTery, мають вiдповiдати таким вимогам:
а) заява повинна мiстити (у тому числi шляхом додання документiв) достатнi

юкцlи фак.у порушення норм професiйноТ етики, внутрiшнiх документiв Дсоцiацii
гаабо оIФемих рiшень Асоцiацii, а також вiдомих обставин порушеншI. Просте
IDер.Dкення про наявнiсть порушення, не пiдтверджене вiдповiдними докrч}ами, Ее
}aоде розглядатися як достатне для проведення розслiдування;



б) У заявi повиннi бути вказанi найменування та реквiзити (лля юридичних
осiб) або прiзвище та iм'я i паспортнi данi (для фiзичних осiб), а також, у випадку,
якщо вiдома iнша зацiкавлена сторона, точнi найменування та реквiзити цiет
сторони;

в) заява, подана юридичнот особоюо повинна бути завiрена пiдписами
уповноважених Hil це посадових осiб; заява, подана фiзичною особою, повинна
бУТИ Завiрена пiдписом uiеТ фiзичноi особи або ir повноважним представником;
ЗiUIВа, поДана вiд iMeHi органу Асоцiацii або посадовоi особи Асоцiацii, мас бути
пiдписана вiдповiдно керiвником цього органу або зазначеною посадовою особою.

12.3. .Щнем прийнятгя зtulви вважаетьс я дата fi отримання Головою KoMiTeTy.
l2.4. За результатами розгляду зuulви KoMiTeT може прийняти одне з таких

рiшень:
а) про Доцiльнiсть проведенrш дисциплiнарного розслiдування випадку(кiв),

зазначених в заявi,
б) про недоцiльнiсть проведення дисциплiнарного розслiдуваннrl,
в) про необхiднiсть надання додаткових матерiалiв.
Заява розглядаеться KoMiTeToM протягом 10 робочих днiв з дати ii отримання

ГОЛОвОю KoMiTeTy. Рiшення, передбачене пiдпунктами ((а)-((в)) цього пункту, може
бУТИ ПРийнято KoMiTeToM шляхом опитування, за результатами якого
оформлюеться вiдповiдний протокол.

|2.5. ПРИ прийняттi рiшення про проведення дисциплiнарного
РОЗСлiдУвання повiдомлення про рiшення надсила€ться особi, яка подtulа заяву, i
зацiкавленим сторонам; при прийнятгi рiшення про вiдмову у дисциплiнарному
РОЗСЛiДУВаннi повiдомлення надсиласться особi, яка подаJIа заяву. У даному
повiдомленнi за рiшенням KoMiTery можуть зtвначатися:

а) назви зацiкавлених cTopiH;
б) факти, Що обгрунтовують необхiднiсть проведення дисциплiнарного

розслiдуваншI;
В) адреса та номери телефонiв, куди зацiкавленi сторони можуть звернутися з

даного питання, час KoHTaKTiB по телефону;
Г) ТеРМiни, протягом яких зацiкавленi сторони можуть звернутися з даного

пнтання i викласти свою позицiю.
|2.6. У випадку, якщо KoMiTeToM зроблено висновки, що представленi у заявi

Bi:oMocTi не мiстять пiдстав для проведення дисциплiнарного розслiдування,
коviтgг зобовоязаний надати особi, яка подtlла заяву, пйсьмове повiдомлення з
ЕаВеДеНШIМ МОтивiв про недоцiльнiсть проведення дисциплiнарного розслiдування.

I2.7. У випадку, якщо KoMiTeToM зроблено висновки про те, що наданих
rrmepia-TliB не досить для початку дисциплiнарного розслiдування, KoMiTeT робить
",пrт до особи, яка подtша заrIву, про надання додаткових матерiалiв. Якщо особа,
lEa подала заяву, не надае додаткових матерiалiв протягом l0 робочих днiв з дати
gгрЕ}.аЕIIя такого 3апиту, KoMiTeT може прийняти рiшення про недоцiльнiсть
шроDеiенНя дисциПлiнарногО розслiдування на пiдставi вiдсутностi необхiдних
rTepia.riB дJIя проведеннJI такого дисципл i нарного роз слiдування.

l2.8. Дисциплiнарне розслiдування проводиться KoMiTeToM у 30_денний
TBpпliH з Jати прийнятгя рiшення про проведення дисциплiнарного розслiдування.

l2.9. У випадку, якщо лля прийняття рiшення по справi KoMiTeTy необхiдно
rШ :ОДаткОвi Заходи, KoMiTeT може прийняти рiшення про продовженнrI
lEF -Т 

ЛСЦиплiнарного розслiдування визначеного в пунктi l2.8. Такий TepMiH



може бути Продовжено не бiльше нiж на 10 робочих днiв З дати закiнчення
визначеного в п. l 2.8. TepMiHy проведення дисциплiнарного розслiдування.

l2.10. При проведеннi дисциплiнарного розслiдування KoMiieT, у тому числi
з метою забезпечення можливостi члену ДсоцiацiТ надати вiдповiднi no".r.r"",
надсилае запити зацiкавленим сторонам, приймас вiд них матерiали та надае iмiнформацiю щодо предмета д".ц".rпi"арного розслiдувu"п", проводить
консультацiiта переговори iз зацiкавленими сторонами, а також, за потреби в тому:

а) iнформуе органи, посадових осiб, членiв Асоцiацii про початок процедури
дисциплiнарного розслiдування ;

б) ОРГаНiЗОВУе За ЗГОДОЮ iз зацiкавленими сторонами виi'зди на мiсця з метою
перевiрки отриманих матерiалiв та збору iнформацii, якоi не вистачае;

в) здiйсНюе аналiЗ зiбраниХ та наданИх матерiалiв i вживае будь-якi iншi
заходи, що не суперечать законодавству Украiни, з метою проведення
дисциплiнарного розслiдування.

12.r |. За результатами проведеного
може приймати одне з таких рiшень:

дисциплiнарного розслiдування KoMiTeT

а) закрити розгляд дисциплiнарноТ справи:;
- за вiдсутностi пiдстав для застосування заходiв дисциплiнарного впливу;
- за умови вiдзиву заяви особою, яка iT подаваJIа;- за умови втрати члеЕства в Асоцiацiт особою, у вiдношеннi якоi

проводиться дисциплiнарне розслiдування.
б) притягнути до дисциплiнарноi вiдповiдальностi шляхом застосування

дисциплiнарних санкцiй вiдповiдно до Кодексу заходiв дисциплiнарного впливу
АсоцiацiI.

РОЗДIЛ IV. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕНIlЯ

СТАТТЯ 13. ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЪ KOMITETY

13.1. Рiшення KoMiTeTy можуть бути оскарженi в Радi Асоцiацii, для чого
член АсоцiацiТ, щодо якого KoMiTeToM винесено рiшення про притягнення до
дисциплiнарнот вiдповiдальностi або вiдмовлено в прийняттi заяви до розгляду,повинен надiслати на iм'я Голови Ради Асоцiацiт вiдповiдну заяву.

13.2. Рiшення може бути оскаржене протягом 15 рЬбочи* дпi" з дати його
прийнятгя. В цьому випадку рiшення про ,rр"r"."ё""" до дисциплiнарноi
вiдповiдапьностi призупинJIсться до вирiшеr"ъ пrruпня Радою Асоцiацiт

13.3. За результатами розгляду заяви зtвначеноi у пунктi 13.1 Рада Дсоцiацii
приймае рiшення, яке доводиться до вiдома членiв KoMiTery та протягом 5 робочих
ДНiВ З ДаТИ ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ направлясться члену Асоцiацii, щодЬ якого KoMiTeToM
прийнято рiшення, рекомендованим листом з повiдомленЕям про вручення.

член Асоцiацiт може оскаржити рiшення Ради у вiдповiдrо.ri з чинним
законодавством.
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стАття 14. конФIдЕнцIl'iн IcTb

14,1. \tзтерiаrи. зiбранi в процесi провеJення -,',- , --, "-: -

розслiдування пtrр}шень прав членiв та органiв АСОЦiаЦiТ. фЭr,.:. :::i r - -- - i

членами дсоцiзцiТ вlt\Iог внутрiшнiх документiв таlабо oкpeN{Ilx Рil-З._.
мають конф i_re н ш i Гt Hl I t"t характер.

Iнфорrrаrriя щодо предмета дисциплiнарного розслiдування''..'--_.. _,--

членiв дсоцiацiТ. з]iйснюваного KoMiTeToM, до моМенту ii розкрIIття н3 -:il_.
ДсоцiацiТ та асiо оприлюднення в засобах масовоТ iнформацiТ е закритою.

|4,2. Iнфорrrачiя' яка стосуетьсЯ притягненнЯ дО дисцип;iiН?РНtli
вiдповiдаlьностi i застосування дисциплiнарних санкцiй повiдомляеться вiдповi:но

до ви}lог Ко:ексу заходiв дисциплiнарного впливу. Змiст такоТ iнфорrrаriiТ

визначаеться KortiTeToM за погодженням з Радою ДсоцiацiТ.

СТДТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТД ДОПОВНЕНЬ ДО
ПОЛОЖЕННЯ

Зrriни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами

дсоцiацiТ та погоджуються Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового

ринку в установленому чинним законодавством порядку та вступають в силу з дати

прийнятгя вiдповiдного рiшення Нацiональнот koMiciI з цiнних паперiв та

фондового ринку.



Додаток 1

до Положення про .Щисциплiнарний KoMiTeT

дсоцIдцIi з упрдвлIнFyI ФIнднсдми тд IнвЕстицIями

Резюме
кандидлта в члени Дисциплiнарного KoMiTeTy

АСОЦЬШi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦШМИ

l. |прiзвище, по батьковi

ocBlTa
вчений ступiнь (якщо с)
пr,блiкацii, HayKoBi роботи
(якщо с)

тудовий стаж
(з зазначеннJIм органiзачiй
посад за ocTaHHi 5 poKiB)

вiдомостi щодо судимостi,
штрафiв за адмiнiстративнi
правопорушення на

фонловому ринку

додатковi вiдомостi, якi
визначають досвiд та
професiйнi якостi кандI1.]ата

piK наролження
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