
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом правління 

ПрАТ «Українська фондова біржа» 
Від  ”27” грудня 2016 року № 12|/3 

РЕГЛАМЕНТ 
Проведення на УФБ аукціону з продажу активів

ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»

1. Підстава для проведення аукціону Укладання між ТОВ «НВП «МАГІСТР»
 (далі - Ініціатор аукціону) та УФБ Договору про 
організацію та проведення аукціонних торгів від 
26.12.2016р. (надалі Договір).

2. Організаційне забезпечення 
проведення аукціону 

2.1. Виконання процедури допуску цінних паперів до 
торгівлі на біржі без включення до біржового реєстру 
відповідно до вимог Розділу 19 Правил УФБ.
2.2. Приймання  УФБ  заявок Ініціатора Аукціону на 
продаж цінних паперів.
2.3. Формування УФБ Біржового бюлетеню (Додаток 
№1) з пропозиціями на продаж цінних паперів та його 
затвердження Котирувальною комісією.
2.4. Оприлюднення Біржового бюлетеню УФБ не 
пізніше 2 (двох) робочих днів до дати торгів через веб-
сайт УФБ в мережі Інтернет за адресою: 
www.ukrse.com.ua. 

3. Форма проведення аукціону Односторонній аукціон у формі торгів «з голосу». 
4. Місце проведення аукціону Українська фондова біржа, яка знаходиться за адресою: 

м. Київ, пров. Рильський, 10. 
5. Учасники аукціону 5.1. Ініціатор аукціону. 

5.2. 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), та 
виконали умови допуску до участі в аукціоні. 

6. Умови допуску до участі в аукціоні Для участі в аукціоні Покупець повинен: 
1) подати до 16:00 робочого дня, що передує дню 
проведення аукціону, до УФБ заявку на купівлю 
встановленої форми у 2-х примірниках та в 
електронному вигляді надіслати за електронною 
адресою trade@ukrse.com.ua; 
2) пройти в день аукціону реєстрацію для участі в 
аукціоні протягом реєстраційного періоду, який 
починається за 30 хвилин до початку аукціону і 
закінчується одночасно з початком аукціону. 

7. Умови проведення аукціону Аукціон проводиться за умови допуску до участі в 
аукціоні щонайменше одного Покупця згідно з п. 6 
цього Регламенту. 

8. Порядок проведення аукціону Аукціон проводиться згідно з п. 21.4 Правил УФБ. 
9. Крок аукціону Крок аукціону визначається біржовим бюлетенем. 
10. Оформлення результатів аукціону 10.1. За результатами аукціону УФБ забезпечує 

оформлення: 
- протоколу аукціону (Додаток №2), який підписується 
уповноваженими особами УФБ та Ініціатора аукціону; 
- біржового контракту (Додаток №2 до Договору), який 
підписується уповноваженими представниками сторін 
біржового контракту та реєструється  УФБ. 
10.2. Біржові контракти повинні бути підписані його 
сторонами та зареєстровані на УФБ не пізніше 16:00 
дати проведення аукціону. 



11. Порядок розрахунків 11.1. Розрахунки за укладеним біржовим контрактом 
проводяться в день розрахунків 
11.2. Для забезпечення проведення розрахунків за 
біржовим контрактом: 
11.2.1. Ініціатор аукціону повинен на дату виконання 
біржового контракту забезпечити блокування цінних 
паперів у кількості, визначеній біржовим контрактом, в 
системі депозитарного обліку ПАТ «Національний 
депозитарій України» 
11.2.2. Покупець – переможець аукціону повинен на 
дату розрахунків за біржовим контрактом не пізніше 
терміну, забезпечити перерахування грошових коштів у 
розмірі суми біржового контракту на розрахунковий 
рахунок Продавця. 
11.3. Ініціатор аукціону не пізніше однієї години з 
моменту виконання Покупцем грошових зобов’язань 
за цим Контрактом повідомляє УФБ про виконання 
цього Контракту шляхом надання засобами 
факсимільного або електронного зв’язку довідки про 
виконання грошових розрахунків щодо Контракту за 
формою, узгодженою з УФБ.
11.4. Датою розрахунків в цінних паперах (датою 
розрахунків за цим Контрактом) є наступний робочий
день після виконання Покупцем грошових 
зобов’язань за цим Контрактом .
11.5. Розрахунки в цінних паперах здійснюються 
Центральним депозитарієм на підставі відомості 
сквитованих та затверджених розпоряджень, що 
оформлена та надана УФБ до Центрального 
депозитарію відповідно до вимог Регламенту обміну 
інформацією між УФБ та Центральним депозитарієм, 
що є невід’ємною частиною Договору про обмін 
інформацією щодо розрахунків за правочинами, 
укладеними на фондовій біржі, №БР-7 від 
03.12.2014р., укладеного між УФБ та Центральним 
депозитарієм.
11.6. Ініціатор аукціону сплачує на користь УФБ 
біржовий збір за кожним біржовим контрактом у 
розмірі, визначеному Договором на підставі рахунку-
фактури, яка надаються УФБ.

12. Відповідальність учасників 
аукціону 

За порушення порядку виконання розрахунків за 
укладеними біржовими контрактами винні особи несуть
відповідальність, передбачену умовами біржового 
контракту та Правилами УФБ. 

13. Повторний аукціон Якщо цінні папери, виставлені на аукціон, не були 
реалізовані, Ініціатор аукціону має право змінити умови
продажу цінних паперів. 
УФБ здійснює інформаційне забезпечення проведення 
повторного аукціону відповідно до пп. 2.2-2.4  цього 
Регламенту. 


