
ЗАТВЕРДЖЕНО 

протоколом правління  

ПрАТ «Українська фондова біржа» 

від 18 червня 2019 року №6/4  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення на УФБ аукціону з реалізації цінних паперів  

в провадженні у справі про банкрутство 

 

1. Підстава для проведення аукціону Укладання ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» 

(далі-Ініціатор аукціону) з ліквідатором 

Черненченко Денисом Альбертовичем  договору 

на продаж цінних паперів, які перебувають в 

активах зазначених суб’єктів господарювання, в 

провадженні у справах про банкрутство. 

Укладання між Ініціатором аукціону та УФБ 

договору про організацію та проведення аукціону. 

2. Інформаційне забезпечення 

проведення аукціону 

УФБ не пізніше як за 15 робочих днів до дати 

проведення аукціону забезпечує оприлюднення 

оголошення про проведення аукціону на веб-сайті 

державного органу з питань банкротства 

https://ovsb.ics.gov.ua/ , а також не пізніше ніж за 

10 робочих днів до дати проведення аукціону 

оприлюднює на власному веб-сайті 

www.ukrse.com.ua біржовий бюлетень з 

пропозиціями на продаж цінних паперів на 

аукціоні. 

3. Форма проведення аукціону Односторонній аукціон у формі торгів «з голосу». 

4. Місце проведення аукціону м. Київ, пров. Рильський, 10. 

5. Учасники аукціону 1) Ініціатор аукціону.  

2) Члени УФБ, які мають намір придбати цінні 

папери від свого імені та за власний рахунок або за 

дорученням та за рахунок своїх клієнтів (далі – 

Покупці), що виконали умови допуску до участі в 

аукціоні. 

6. Умови допуску Покупців до участі в 

аукціоні 

Умовами допуску Покупця до участі в аукціоні є: 

1) подання Покупцем до 16:00 робочого дня, що 

передує дню проведення аукціону, до УФБ заявки 

на купівлю у 2-х примірниках та копії документа, 

що підтверджує сплату гарантійного внеску у 

розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу 

цінних паперів; 

2) надходження до 18:00 робочого дня, що передує 

дню проведення аукціону, на рахунок УФБ 

№26509000000218 в АТ “Укрексімбанк” м. Київ, 

МФО 322313, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

14281095 гарантійного внеску у встановленому 

розмірі; 

3) проходження в день аукціону реєстрації для 

участі в аукціоні протягом реєстраційного періоду, 

який починається за 30 хвилин до початку 

аукціону і закінчується одночасно з початком 

аукціону. 

https://ovsb.ics.gov.ua/
http://www.ukrse.com.ua/


7. Умови проведення аукціону Ініціатор аукціону повинен забезпечити до 

початку аукціону попереднє резервування цінних 

паперів в системі депозитарного обліку ПАТ 

«Національний депозитарій України» відповідно 

до законодавства щодо депозитарної системи 

України. 

Аукціон проводиться за умови наявності не менше 

двох Покупців, які допущені до участі в аукціоні. 

8. Порядок проведення аукціону Аукціон проводиться згідно з п. 21.4 Правил УФБ 

без можливості зниження початкової ціни в ході 

аукціону. 

9. Крок аукціону Крок аукціону визначається біржовим бюлетенем  

та не може перевищувати 10% початкової ціни за 

один цінний папір. 

Якщо початкова ціна за один цінний папір не є 

кратною кроку аукціону, при першому збільшенні 

ціни в ході аукціону ліцитатор округлює її у бік 

збільшення до значення, кратного кроку аукціону. 

10. Оформлення результатів аукціону За результатами проведеного аукціону складається 

протокол аукціону, який підписується УФБ, 

Продавцем та Покупцем – переможцем аукціону в 

день проведення аукціону. 

В день підписання протоколу аукціону Продавець 

і Покупець підписують біржовий контракт, який 

реєструється УФБ. 

Протокол аукціону та біржовий контракт повинні 

бути підписані його сторонами та зареєстровані на  

УФБ не пізніше 16:00 дня проведення аукціону. 

11. Порядок розрахунків Виконання біржових контрактів, укладених за 

результатами аукціону, здійснюється без 

дотримання принципу «поставка цінних паперів 

проти оплати» в порядку, визначеному цим 

Регламентом. 

Покупець – переможець аукціону зобов’язаний не 

пізніше двох банківських днів після дня укладання 

біржового контракту здійснити оплату цінних 

паперів в повному обсязі з урахуванням 

сплаченого гарантійного внеску на рахунок УФБ 

№26509000000218 в АТ “Укрексімбанк” в м. 

Києві, МФО 322313, ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 14281095. 

УФБ не пізніше наступного банківського дня після 

отримання від Покупця – переможця аукціону 

грошових коштів за укладеним біржовим 

контрактом забезпечує: 

- перерахування суми біржового контракту на 

поточний рахунок Ініціатора аукціону; 

- надання Центральному депозитарію 

розпорядження здійснити розрахунки в цінних 

паперах за біржовими контрактами. 

Розблокування цінних паперів, за якими не було 

укладено жодного біржового контракту, 

здійснюється Центральним депозитарієм на 

підставі розпорядження УФБ, яке складається за 



письмовою заявою Ініціатора аукціону. 

УФБ не пізніше 2 (двох) банківських днів з дати 

проведення аукціону або визнання аукціону таким, 

що не відбувся, повертає сплачені гарантійні 

внески Покупцям, які не стали переможцями 

аукціону. 

12. Відповідальність учасників 

аукціону 

У випадку порушення Покупцем – переможцем 

аукціону порядку підписання протоколу аукціону 

та/або біржового контракту, порядку оплати 

цінних паперів за укладеним біржовим 

контрактом, що призвело до визнання аукціону 

таким, що не відбувся, гарантійний внесок, 

сплачений таким Покупцем – переможцем 

аукціону, йому не повертається. 

13. Визнання аукціону таким, що не 

відбувся 

Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі: 

1) відсутності Покупців або наявності лише одного 

Покупця; 

2) коли жоден з Покупців не запропонував ціну, 

вищу за початкову ціну продажу цінних паперів; 

3) непідписання Покупцем – переможцем аукціону 

протоколу аукціону та/або біржового контракту у 

встановлений термін; 

4) несплати в установлений строк Покупцем – 

переможцем аукціону належної суми грошових 

коштів за цінні папери згідно з біржовим 

контрактом. 

14. Повторний та другий повторний 

аукціони 

У випадку визнання аукціону таким, що не 

відбувся, на підставі заявки Ініціатора аукціону 

проводитсья повторний аукціон. 

Якщо аукціон не відбувся з підстав, визначених 

підпунктами 1 чи 2 п. 13 Регламенту, Ініціатор 

аукціону може зменшити початкову ціну цінних 

паперів на повторному аукціоні, але не більше ніж 

на 20 відсотків початкової ціни цінних паперів на 

аукціоні, що не відбувся. 

Повторний аукціон проводиться з можливістю 

зниження початкової ціни цінних паперів, але не 

нижче, ніж до граничної ціни, яка становить 50 

відсотків початкової ціни цінних паперів на 

повторному аукціоні. 

У випадку визнання повторного аукціону таким, 

що не відбувся, на підставі заявки Ініціатора 

аукціону проводитсья другий повторний аукціон. 

Якщо повторний аукціон не відбувся з підстав, 

визначених підпунктами 1 чи 2 п. 13 Регламенту, 

Ініціатор аукціону може зменшити початкову ціну 

цінних паперів на другому повторному аукціоні, 

але не більше ніж на 20 відсотків початкової ціни 

цінних паперів на повторному аукціоні, що не 

відбувся. 

Другий повторний аукціон проводиться з 

можливістю зниження початкової ціни цінних 

паперів. При цьому, за відсутності бачаючих 

придбати цінні папери за початковою ціною, 



ліцитатор знижує ціну з урахуванням кроку 

аукціону доти, доки не виявиться бажаючий 

укласти біржовий контракт. 

Ініціатор аукціону та УФБ забезпечують 

оприлюднення інформації щодо проведення 

повторного/другого повторного аукціону 

відповідно до п. 2 цього Регламенту. 

Організація та проведення повторного/другого 

повторного аукціону здійснюється на умовах, 

визначених п.п. 6 – 13 цього Регламенту, з 

урахуванням умов цього пункту Регламенту.  

 

 


