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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України 

на підставі Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про господарські 

товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Рішення ДКЦПФР 

№1449 від 12.12.2006р. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними 

паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними 

паперами та інших нормативно-правових документів України, з урахуванням правил, звичаїв та 

практики діяльності на фондовому ринку та внутрішніх методах роботи Товариства. 

 1.2. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами є внутрішнім 

документом Товариства, який визначає порядок укладання договорів; роботи з клієнтами; 

провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за 

видами діяльності, на які Товариство має відповідні ліцензії; ведення обліку та подання звітності 

щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; ведення обліку та 

подання звітності щодо коштів клієнтів. 

 1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

 андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів або інших фінансових 

інструментів торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента; 

 брокерська діяльність - укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема 

договорів комісії, доручення, замовлень до договорів на брокерське обслуговування) щодо цінних 

паперів або інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи),  за дорученням і 

за рахунок іншої особи; 

 внутрішній облік договорів, операцій з цінними паперами та грошовими коштами (далі - 

внутрішній облік) - впорядкована система збору, узагальнення  та відображення, шляхом 

суцільного, безперервного і документального обліку договорів та операцій, в тому числі прав та 

зобов'язань, за цими договорами, яка забезпечується веденням журналу обліку договорів (разових 

замовлень) та реєстром обліку операцій за цими договорами (разовими замовленнями); 

 дилерська діяльність - укладення торговцем цивільно-правових договорів щодо цінних 

паперів або інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, 

крім випадків, передбачених законом; 

  дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових 

інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок; 

               договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та 

емітентом, щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем 

(андеррайтером) за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду; 

                 договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити щодо 

цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони 

(довірителя) певні юридичні дії; 

                 договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням 

другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів 

або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента; 

                договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який 

передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта; 

                 договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових 

інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою 

особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про 

управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до 

договору на брокерське обслуговування; 

                  клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного 

договору; 

                 контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір 

купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів,  
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 Інші поняття вживаються в цьому Положенні згідно із Цивільним кодексом України, 

Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про 

депозитарну систему України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

2.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ. 

 2.1 Якщо інше не передбачено законодавством, договори (зміни до них) укладаються у 

письмовій формі з дотриманням вимог законодавства та засвідчуються підписами уповноважених 

осіб сторін та печаткою юридичної особи (за наявності). 

 Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, 

визначається внутрішніми документами Товариства. 

 2.2. Крім істотних умов договору у договорах обов'язково має бути зазначено: 

 реквізити ідентифікації договору; 

 реквізити сторін: 

                   для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за 

ЄДРПОУ - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, 

банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи-нерезидента; 

                  для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія і номер паспорта 

(або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної 

особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності 
відповідно до законодавства - не зазначається); 
 місцезнаходження сторін; 

 серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця на провадження відповідного виду 

професійної діяльності на фондовому ринку; 

 у разі, якщо клієнтом (контрагентом) за договором є професійний учасник фондового 

ринку, вказуються серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на провадження відповідного 

виду професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім договорів, що укладаються на 

фондових біржах); 

 відповідальність сторін і порядок розгляду спорів; 

 порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору        

( крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання); 

 порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту 

(крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання) 

 відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами договору, а також відомості про 

уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок у разі, якщо такими особами 

не є особи, що підписали договір; 

                  підтвердження, що клієнту надана інформація згідно пункту 2 розділу XIII Правил (умов) 

здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, 

андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638) , частини другої статті 12 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 

12.07.2001р. про: 

                  фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги 

для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків 

фінансових послуг; 

                   умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; 

                   порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання 

фінансової послуги; 

                   правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок 

дострокового припинення надання фінансової послуги; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/an/386/RE13319.html#386
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/an/386/RE13319.html#386
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/an/386/RE13319.html#386
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/RE20427.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/RE20427.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_15/RE20427.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_09/an/825579/T012664.html#825579
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_09/an/825579/T012664.html#825579
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_09/an/825579/T012664.html#825579
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                   механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання 

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги; 

                   реквізити органу, який здійснює державне регулювання діяльності Торговця (адреса, 

номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів, у разі, якщо 

клієнтом є фізична особа; 

                   розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, 

що надаються іншими фінансовими установами. 

                   2.3. Не допускається укладення торговцем договорів щодо перепродажу (міни) цінних 

паперів власного випуску. 

2.4. Укладення договорів здійснюється у наступному порядку: 

Представник Товариства: 

 отримує від Клієнта або керівника Товариства замовлення щодо купівлі або продажу 

ЦП; 

 здійснює пошук осіб для укладення угоди на виконання замовлення; 

оговорює з зацікавленою особою параметри угоди та механізм взаєморозрахунків; 

оформлює угоду на паперовому носії; 

 організовує підписання угоди з обох сторін та отримання сторонами належних їм 

примірників угоди. 

 

    3. ПОРЯДОК РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ     

3.1. При проведенні операцій  з цінними  паперами або іншими фінансовими 

інструментами (надалі – при спільному згадуванні ЦП/ІФІ, при окремому – ЦП або ІФІ) за  

договорами  з  клієнтами Товариство враховує власні економічні інтереси при здійсненні 

дилерської діяльності та діє виключно в інтересах клієнта при здійсненні брокерської діяльності, 

спрямовує свої дії для найкращого виконання замовлень клієнта, враховуючи умови, зазначені в 

договорі. 

3.2. Порядок роботи з Клієнтами складається з наступних етапів: 

1 етап. Обговорення з Клієнтом умов договору (замовлення). На цьому етапі з Клієнтом 

узгоджуються умови договору (замовлення), а саме: 

 вид послуги, яку торговець надає Клієнту (купівля ЦП/ІФІ, продаж ЦП/ІФІ, обмін 

ЦП/ІФІ і таке інше); 

 опис ЦП/ІФІ. Опис обов`язково повинен містить: вид ЦП/ІФІ, назву емітенту ЦП/ІФІ, 

номінальну вартість ЦП/ІФІ; 

 умови виконання договору (замовлення), що містять термін дії договору або 

замовлення (в разі необхідності). 

 права та обов`язки сторін; 

 канали та порядок передачі інформації; 

 відомості про уповноважених по договору осіб;  

 умови розрахунків та процент комісійної винагороди, яку торговець отримує від 

Клієнта у разі належного виконання договору (замовлення); 

 відповідальність сторін і порядок розгляду спорів; 

                  Товариство ідентифікує особу клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке 
регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

                  При отриманні замовлення на продаж чи обмін ЦП/ІФІ уповноважений працівник 

Товариства зобов`язаний встановити особу Клієнта та його повноваження щодо ЦП/ІФІ. 

2 етап. Оформлення та підписання договору (замовлення). 

3 етап. Здійснення Товариством операцій з ЦП/ІФІ згідно укладеного з Клієнтом договору або 

замовлення. 

4 етап. Письмове повідомлення Клієнта про здійснення операцій з ЦП/ІФІ на наступний 

робочий день після проведення операцій з ЦП/ІФІ на виконання договору або замовлення клієнта, 

яке повинно містить інформацію: 

а) про розмір винагороди, яку Товариство отримує від Клієнта; 
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б) про вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням  

договору (замовлення) Клієнта, оплата яких здійснюється за рахунок Клієнта; 

в) про розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або 

іншій формі, які Товариство одержує від інших фізичних або юридичних осіб у зв'язку з 

виконанням операції, що є предметом договору (замовлення) між Товариством та 

Клієнтом; 

г) про ціну купівлі чи продажу ЦП/ІФІ; 

5 етап. Остаточний розрахунок з Клієнтом. 

 3.3. При виконанні операцій з ЦП/ІФІ Товариство зобов'язане: 

                 діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового 

ринку, умови здійснення разрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, 

ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику; 

                 вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для 

свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень; 

                  попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором; 

                  узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-

продажу або міни ЦП/ІФІ, у тому числі щодо ліквідності ЦП/ІФІ, що придбаватимуться, якщо інше 

не передбачено договором; 

         надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу та/або ринкової вартості ЦП/ІФІ, 

якщо ця умова передбачена договором; 

          у першу чергу виконувати операції з ЦП/ІФІ за договорами та разовими замовленнями 

Клієнтів у порядку їх надходження, а потім операції за власний рахунок з такими самими ЦП/ІФІ; 

                    у разі наявності у Товариства зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір 

та/або разове замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, Товариство зобов'язано негайно 

повідомити про це Клієнта. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів 

зв'язку, визначених договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням; 

                    відкривати окремий поточний рахунок для грошових коштів, що перебувають в 

управлінні Товариства; 

                     дотримуватися показників ліквідності, розрахованих відповідно до нормативно-

правових актів ДКЦПФР, якими встановлюються показники та вимоги що обмежують ризики 

професійної діяльності на фондовому ринку;  

                     вести облік грошових коштів Клієнтів, що перебувають в управлінні Товариства, на 

окремих поточних рахунках, які відкриваються Товариством в банку. 

                       надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, разових 

замовлень до договору на брокерське обслуговування та звіт щодо діяльності з управління ЦП/ІФІ 

згідно з вимогами Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської 

діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, а також копії 

будь-якого з документів на підставі яких вносяться записи у внутрішньому обліку.  

                       здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах 

повноважень, наданих клієнтом; 

                       виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом 

України. 

                   3.4. При провадженні професійної діяльності в інтересах клієнта Товариство не має 

права: 

                   розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, 

передбачених законодавством; 

                   запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими 

фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від 

інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути 

розцінені як гарантування зазначеного; 

                 при виконанні договору на брокерське обслуговування здійснювати операції з цінними 

паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без 

отримання від нього разового замовлення, крім випадків, визначених чинним законодавством; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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                використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів 

для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або 

використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у 

тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом; 

                 здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами 

клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не 

діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до договору на 

брокерське обслуговування на найвигідніших умовах; 

                 здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно 

володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу; 

                 передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без 

попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом; 

передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано 

від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером; 

 задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових 

інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам. 
                   3.5. Товариство зобов’язане ідентифікувати особу клієнта відповідно до вимог 

законодавства України. 

 3.6. При укладанні  договору, крім договору на брокерське обслуговування, отриманні від 

клієнта разового замовлення Товариство зобов’язано встановити права клієнта стосовно ЦП/ІФІ, 

які є об’єктом цивільних прав за договором/разовим замовленням.  

 3.7. При укладанні договору інформувати Клієнта про наявність у нього права на 

отримання звітів, передбачених законодавством. 

 3.8. У разі якщо Товариство отримує разове замовлення на купівлю ЦП/ІФІ, які 

знаходяться у власності Товариства, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це свого 

Клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди Клієнта 

придбати ці ЦП/ІФІ Товариство укладає з ним дилерський договір щодо відповідних ЦП/ІФІ, а 

Клієнт анулює разове замовлення. 

 3.9. На вимогу Клієнта Товариство зобов'язано надати інформацію щодо стану виконання 

будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення. 

 

4.ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗА 

ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ТОВАРИСТВО МАЄ ВІДПОВІДНІ ЛІЦЕНЗІЇ. 

 4.1. У залежності від виду професійної діяльності в реквізиті ідентифікації договору, що 

укладається Товариством, необхідно зазначати літерну ознаку : 

 а) договори при здійсненні брокерської діяльності : 

договір доручення –  “БД” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає повіреним); 

договір  комісії – “БК” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає комісіонером); 

договір на брокерське обслуговування – “БО” (присвоюється Товариством при укладанні договору 

з Клієнтом, який не є торговцем), “БОТ” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим 

торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), “БОК” (присвоюється 

Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта); 

 договір субкомісії – “БСС” (присвоюється Товариством, яке за договором субкомісії з іншим 

торговцем виступає субкомісіонером), “БСК” (присвоюється Товариством, яке за договором 

субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом); 

 договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до 

договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - “БВ”; 

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового 

замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - “БВТ” 

(присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, 

субкомісіонером або повіреним), “БВК” (присвоюється Товариством, яке в інтересах свого Клієнта 

виступає комітентом за договором з іншим торговцем); 

                 

                   б) договори при здійсненні дилерської діяльності: 

дилерські договори – “ДД”; 
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договір комісії – “ДКК” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає комітентом); 

договір доручення – “ДДД” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає довірителем); 

договір на брокерське обслуговування – “БОД” (присвоюється Товариством, яке за договором з 

іншим торговцем виступає комітентом або довірителем); 

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до 

договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - “ДВК” (присвоюється 

Товариством , яке за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем); 

  

                   в) договори при здійсненні андеррайтингу: 

договір андеррайтингу – “АА”; 

договір на придбання – “АП”; 

договір про спільну діяльність – “АС”; 

 

                   г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами: 

договір про управління – “УУ”; 

договір на виконання договору про управління – “УВ” 

 

            4.2. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору на брокерське обслуговування. 

            Предметом договору на брокерське обслуговування є надання Товариством як комісіонером 

або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших 

фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за 

дорученням і за рахунок клієнта. 

             Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом II цього 

Положення, містить, зокрема: 

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень; 

б) строк дії договору; 

в) декларацію про фактори ризиків. 

   За договором на брокерське обслуговування Товариство може діяти стосовно клієнта як 

комісіонер або як повірений. 

              Якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, договір на брокерське 

обслуговування має містити: 

- обсяг повноважень та обов'язків Товариства як керуючого рахунком у цінних паперах 

клієнта та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних 

цінних паперів (крім договорів, у яких клієнтом Товариства є компанія з управління активами, що 

діє в інтересах інституційних інвесторів); 

- обов'язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок Товариства для 

розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов'язок Товариства за 

розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або 

інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта. 

  Якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське 

обслуговування має містити порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні 

папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів 

здійснюються клієнтом самостійно або через торговця). 

               Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати 

надання клієнтом Товариству права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до 

яких Товариство виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання Товариством 

клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, а також послуг, 

пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній 

установі, тощо. 

             Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить 

додаткові умови, визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок та умови 

провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське 

обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта 

            Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до 

договору на брокерське обслуговування здійснюються на підставі разових замовлень. Разове 
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замовлення надається клієнтом Товариству та містить розпорядження на визначених умовах 

виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими 

інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування. 

 У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними 

відносинами між клієнтом та Товариством, якщо це передбачено договором на брокерське 

обслуговування, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Товариства. Разове 

замовлення за такими операціями клієнтом не надається. 

 Клієнт може подати Товариству разові замовлення до договору на брокерське 

обслуговування таких видів: 

 ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові 

інструменти за найкращою (мінімальною) ціною; 

 ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові 

інструменти за найкращою (максимальною) ціною; 

 лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові 

інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом; 

 лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові 

інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом; 

 стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові 

інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення; 

 стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові 

інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення; 

 інші види разових замовлень, що можуть бути передбачені договором на брокерське 

обслуговування. 

 Разове замовлення містить, зокрема: 

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого Товариством порядку нумерації 

разових замовлень; 

б) дату надання разового замовлення; 

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування; 

г) вид послуги (купівля, продаж, міна); 

ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного 

папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на 

фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або 

особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала 

цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, 

номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної 

особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі 

відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або 

іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка 

консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, 

премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та 

форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для 

емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду 

для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду 

фінансового інструменту; 

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів; 

е) вид разового замовлення; 

є) ціну одного цінного папера або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її 

визначення відповідно до виду разового замовлення; 

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення; 

з) строк дії разового замовлення. 

 Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір 

продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем. 

 Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом 

строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення). 
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 Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в 

письмовій або в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому при 

укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений 

Товариством про ризики надання замовлення в усній формі. 

 Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді 

паперового або електронного документа та відповідно: 

- разове замовлення у вигляді паперового документа засвідчується підписом клієнта або його 

уповноваженої особи та печаткою, якщо клієнтом є юридична особа (для юридичних осіб - 

нерезидентів - за наявності печатки); 

- разове замовлення у вигляді електронного документа підписується та засвідчується 

відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

 Разове замовлення може надаватись клієнтом Товариству особисто, з використанням засобів 

поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів 

електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі. 

             Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням клієнтом Товариству разових замовлень в 

усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного 

зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування 

може бути передбачено, зокрема: 

- надання клієнтом Товариству в установлений договором строк оригіналів разових 

замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в 

установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з 

вимогами пункту 6 цього розділу; 

- інші узгоджені клієнтом і Товариством дії. 

 4.3. Провадження дилерської діяльності. 

                   Предметом дилерського договору є купівля, продаж або обмін ЦП/ІФІ. 

 Дилерський договір крім вимог, визначених розділом 2.2. цього Положення, має містити: 

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування (позначення) деривативу, прийняте на 

фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ ( або особи, яка видала цінний папір), прізвище, 

ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; номінальна вартість ЦП/ІФІ - у 

національній чи іноземній валюті, форма випуску та існування ЦП, міжнародний 

ідентифікаційний номер ЦП, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента резидента 

його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента - номер реєстрації, для фізичної 

особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі 

відсутності відповідно до законодавства не зазначається); 

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів; 

в) суму договору; 

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом 

цивільних прав за договором; 

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону відповідальну за 

перереєстрацію прав власності на цінні папери. 

                 4.4. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії. 

                 Предметом договору комісії є надання Товариством (комісіонером) певного виду послуг з 

купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта (комітента). 

Договір комісії містить в собі разове замовлення на виконання певного виду  послуги  щодо ЦП. 

                   

                 4.5. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору субкомісії. 

                 Предметом договору субкомісії є надання Товариством (субкомісіонером) певного виду 

послуги з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта 

(комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає Клієнтом (комітентом) іншого 

субкомісіонера.  

 Договір комісії, субкомісії крім вимог, визначених розділом 2.2. цього Положення, 

повинен містити: 
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а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування деривативу, прийняте на фондовій біржі; 

найменування емітента ЦП/ІФІ, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП, 

номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя – для векселів, частка консолідованого 

іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних сертифікатів участі, премія для 

опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті, форма випуску та форма існування 

ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, якщо інше не встановлено законодавством; для 

емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 

для емітента (або особи, яка видала цінний папір) нерезидента - номер реєстрації; для фізичної 

особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків ( у разі 

відсутності відповідно до законодавства не зазначається); 

б) кількість ЦП/ІФІ; 

в) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з 

урахуванням видів разового замовлення; 

г) умови і термін оплати ЦП/ІФІ, які є об’єктами цивільних прав за договором; 

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ; 

д)  обсяг повноважень та обов’язків Товариства як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта 

(Клієнта Товариства, яке за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) 

та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних 

паперів; 

е)   обов’язок Клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок товариства для розрахунків 

за ЦП/ІФІ та обов’язок Товариства за розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, 

отримані в розрахунок за ЦП/ІФІ, на поточний рахунок Клієнта; 

є) строк дії договору (за необхідності). 

                Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом 2 та пунктом 4.4. цього розділу 

Положення, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 

паперами торговців, які за цим договором виступають як комітент та субкомісіонер. 

 4.6. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення. 

                  Предметом договору доручення є надання Товариством (повіреним) певного виду 

послуги з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від імені та за рахунок Клієнта (довірителя). 

 Договір доручення, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, повинен 

містити: 

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування деривативу, прийняте на фондовій біржі; 

найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові 

особи, яка видала ЦП, номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя – для векселів, 

частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних сертифікатів 

участі, премія – для опціонних сертифікатів) – у національній чи іноземній валюті, форма випуску 

та існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП(для емісійних цінних паперів, а також 

інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами 

України); код ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – резидента, номер 

реєстрації – для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – нерезидента, для фізичної особи, 

яка видала цінний папір,- реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі 

відсутності відповідно до законодавства не зазаначається); 

б) кількість ЦП/ІФІ; 

в) суму (орієнтовану суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з 

урахуванням видів разового замовлення; 

г) термін/строк та умови оплати ЦП/ІФІ, які є об’єктами цивільних прав за договором; 

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП, сторону, відповідальну за внесення 

змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо 

іменних цінних паперів, що існують у документарній формі; 

д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані ЦП/ІФІ (розрахунки за договорами 

щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);  

е) строк дії договору (за необхідності). 
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 Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення 

Товариства керуючим рахунком у цінних паперах Клієнта у зберігача із визначенням обсягу його 

повноважень та обов’язків як керуючого рахунком тощо. 

 4.7. Провадження андерайтингу. 

                 Предмет договору андеррайтингу - надання Товариством (андеррайтером) послуг 

емітенту щодо розміщення ЦП/ІФІ емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за 

рахунок емітента. 

 Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, має 

містити: 

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) деривативу, прийняте 

на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ, код  за ЄДРПОУ – для емітента – резидента, 

номер реєстрації – для емітента – нерезидента; номінальна вартість цінного ЦП/ІФІ, в разі 

наявності (частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних 

сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті, 

форма випуску та форма існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних 

ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України ); інші 

реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту; 

б) кількість ЦП/ІФІ, що підлягають розміщенню Товариством, загальний обсяг емісії ; 

в) сумарну номінальну вартість ЦП/ІФІ (частку консолідованого іпотечного боргу – для іпотечних 

сертифікатів участі, премію – для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню 

Товариством; 

г) інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення ЦП/ІФІ (ведення журналу обліку 

розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, інших документів); 

ґ) інформацію щодо надання емітентом Товариству повноважень керуючого рахунком у ЦП 

емітента в депозитарії, повноважень щодо забезпечення поставки розміщених цінних паперів або 

інших фінансових інструментів їх першим власникам - у разі розміщення ЦП/ІФІ 

бездокументарної форми існування, повноважень уповноваженої особи емітента у взаємодії з 

реєстроутримувачем щодо формування/доповнення системи реєстру власників іменних ЦП - у разі 

розміщення ЦП/ІФІ документарної форми існування (зазначається у разі надання емітентом 

Товариству зазначених повноважень);д) порядок та строки здійснення оплати за розміщені ЦП/ІФІ 

(на рахунок емітента або на рахунок Товариства з подальшим переказом грошових коштів за 

ЦП/ІФІ на рахунок емітента); 

е) порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у 

випадку, якщо емісія ЦП/ІФІ визнана недійсною (зазначається у випадку, якщо повернення 

сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через 

рахунок андеррайтера); 

є) права Товариства (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами): 

              здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх препродажем емітентам; 

 установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу ЦП/ІФІ у разі зміни умов 

розміщення (у випадках, передбачених законодавством); 

               у разі публічного розміщення ЦП/ІФІ андеррайтер може брати на себе зобов'язання за 

домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх ЦП/ІФІ емітента, що підлягають 

розміщенню, або їх частини. Якщо випуск ЦП/ІФІ публічно розміщується не в повному обсязі, 

андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих ЦП/ІФІ за визначеною в 

договорі андеррайтингу фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до 

взятих на себе зобов'язань; 

 здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати 

будь-які цінні папери, що не були продані; 

укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації 

публічного розміщення ЦП/ІФІ; 

ж) обов'язки Товариства: 
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 здійснювати облік розміщення ЦП/ІФІ (облік заявок на придбання цінних паперів або 

інших фінансових інструментів; облік осіб, що придбавають ЦП/ІФІ; облік укладених договорів на 

придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік документів, що 

підтверджують оплату цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо оплата 

за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти здійснювалася на рахунок андеррайтера 

з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери або інші фінансові 

інструменти на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних 

паперів або інших фінансових інструментів, є андеррайтер; 

                 надавати розпорядження депозитарію на переказ розміщених ЦП/ІФІ на рахунки в 

цінних паперах зберігачів з метою їх зарахування на рахунки перших власників (у випадку 

розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у бездокументарній формі 

існування та за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у 

депозитарії); 

                 надавати реєстроутримувачу документи, необхідні для формування/доповнення системи 

реєстру власників іменних ЦП (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових 

інструментів у документарній формі існування та за умови, якщо андеррайтеру надані відповідні 

повноваження емітентом); 

                формувати звіти емітенту про результати розміщення; 

надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення ЦП/ІФІ, що передбачено 

договором андеррайтингу; 

з) права емітента: 

 отримувати від Товариства в установлені договором андеррайтингу строки та терміни 

документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення ЦП/ІФІ; 

и) обов'язки емітента: 

 надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення ЦП/ІФІ 

відповідно до законодавства; 

              негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення ЦП/ІФІ (у випадках, 

передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, 

визначених договором андеррайтингу; 

              надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти 

від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента; 

і) розмір та порядок оплати послуг андеррайтера; 

ї) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку 

розміщення цінних паперів). 

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером 

емітенту консультацій щодо розміщення ЦП цього емітента. 

 4.8. Вимоги до договору на виконання. 

              Предметом договору на виконання є здійснення Товариством купівлі, продажу або міни 

ЦП/ІФІ в інтересах Клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору 

комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до 

договору на брокерське обслуговування. 

Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, містить, зокрема:                        

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за 

винятком договорів, що укладаються на фондових біржах); 

б) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) ІФІ, прийняте на 

фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, 

ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, 

яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - 

нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової 
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картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); 

номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого 

іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для 

опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування 

ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння 

цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до 

виду фінансового інструменту; 

в) кількість ЦП/ІФІ; 

г) суму договору; 

ґ) термін/строк та умови оплати ЦП/ІФІ, які є об'єктом цивільних прав за договором; 

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону, відповідальну за 

внесення змін до системи реєстру власників іменних ЦП, - у разі укладання договору щодо іменних 

ЦП, що існують у документарній формі. 

           4.9. Провадження діяльності з управління цінними паперами та іншими фінансовими 

інструментами 

             При провадженні діяльності з управління цінними паперами Товариство від свого імені за 

винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління здійснює 

управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та 

грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові 

інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими 

інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним 

третіх осіб. 

            Договір про управління укладається Товариством з фізичними та юридичними особами з 

урахуванням наступних обмежень: 

            договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами. 

             сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не 

менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. 

             Об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів за умови їх допуску 

та/або реєстрації відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, що встановлюють вимоги щодо реєстрації, допуску та обігу цінних паперів 

іноземних емітентів на території України. 

             Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про 

управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління грошовими коштами 

для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. 

             Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою 

для передання цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів управителю в 

управління. 

             Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя 

на цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, передані в управління.  

             Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і 

грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові 

інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої 

власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові 

кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також 

виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, 

отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами. 
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            Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником 

цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору 

управління майном. Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені 

обмеження права довірчої власності управителя. 

            Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з 

моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого 

(рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим 

рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже 

обліковуються цінні папери, що передаються в управління. 

             Цінні папери та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю 

засвідчених ними прав. Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також 

законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені 

реалізовує всі права, засвідчені цими цінними паперами. 

            Цінні папери та інші фінансові інструменти, які придбаваються управителем у власність 

установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з 

моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори 

до договору про управління між установником управління та управителем щодо передання таких 

цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління не укладаються. 

           Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління мають обліковуватися на рахунку 

в цінних паперах установника управління у депозитарній установі. Управитель є керуючим цього 

рахунку в цінних паперах. Повноваження та обов'язки управителя як керуючого рахунком у цінних 

паперах установника управління визначаються договором про управління. 

            Передання в управління грошових коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення 

установником управління цих грошових коштів у касу управителя. Моментом отримання 

грошових коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління 

касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення грошових коштів у 

готівковій формі. 

             Передання в управління грошових коштів у безготівковій формі з рахунку установника 

управління здійснюється шляхом видачі установником управління платіжного доручення 

обслуговуючому банку про переказ зі свого поточного рахунку відповідної суми грошових коштів 

на окремий поточний рахунок управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем 

вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя. 

             Якщо договором про управління передбачено, що грошовими коштами для інвестування в 

цінні папери та інші фінансові інструменти будуть грошові кошти, отримані управителем в 

процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління цінними 

паперами та іншими фінансовими інструментами (як дохід за цими цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами, дохід від продажу цих цінних паперів та інших фінансових 

інструментів), то права і обов'язки сторін щодо управління грошовими коштами для інвестування в 

цінні папери та інші фінансові інструменти виникають лише з моменту отримання управителем 

таких грошових коштів. 

             Грошові кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі 

виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При 

цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передання таких 

грошових коштів не укладаються. 

            Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у 

власність установника управління грошові кошти після їх отримання підлягають переданню 

останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі. 
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           Грошові кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в цінні 

папери та інші фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним 

третіх осіб. 

           Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.  

           Крім істотних умов та умов, визначених розділом II цього Положення, договір про 

управління має містити такі положення: 

а) порядок передачі установником управління цінних паперів та інших фінансових інструментів та 

грошових коштів в управління управителю; 

б) порядок припинення управління та повернення управителем грошових коштів та цінних 

паперів та інших фінансових інструментів установнику управління; 

в) порядок нарахування та виплати плати управителю за управління; 

г) інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів 

управління; 

ґ) порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими 

інструментами та грошовими коштами; 

д) порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні 

договору про управління. 

е) порядку обрання управителем обслуговуючого банку з метою відкриття рахунків для 

обслуговування грошових коштів установника управління, що отримані управителем в управління. 

               Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна 

декларація є обов'язковою для виконання управителем. 

              Управитель має роз'яснити установнику управління положення інвестиційної декларації 

(змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами та грошовими коштами до укладання договору про управління. 

              В інвестиційній декларації зазначаються: 

- мета управління; 

- перелік об'єктів інвестування; 

- прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії 

договору про управління. 

              Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма 

положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів 

управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування. 

              Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для 

внесення змін до договору про управління. 

              Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки 

виконання договору про управління у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової 

активності тощо. Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору. 

              Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, 

може надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління. 

              При здійсненні діяльності з управління цінними паперами торговець не має права: 

а) набувати цінні папери певного виду та кількості, які не передбачені інвестиційною декларацією 

при здійсненні діяльності з управління цінними паперами; 

б) безоплатно відчужувати цінні папери, що знаходяться в його управлінні; 
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в) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться у його управлінні, цінні 

папери, власником яких є сам торговець; 

г) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність 

осіб, що володіють понад 10 відсотками статутного капіталу цього торговця; 

ґ) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні 

папери, емітентом яких є його учасник або інша пов'язана особа; 

д) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні 

папери емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства 

про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства; 

е) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу 

більше ніж на 10 днів, якщо інше не передбачено договором про управління; 

є) надавати в заставу цінні папери, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання 

власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб; 

ж) передавати управління цінними паперами та грошовими коштами клієнта третій особі; 

з) передавати грошові кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити 

зазначені грошові кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю 

особу (осіб); 

і) укладати за рахунок грошових коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування 

(придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи; 

ї) укладати договори, за якими цей управитель одночасно представляє інтереси двох установників 

управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі. 

 При здійсненні діяльності з управління цінними паперами торговець, в управління якого 

знаходяться цінні папери власного випуску, не має права: 

а) відчужувати та обмінювати такі цінні папери; 

б) передавати у заставу такі цінні папери з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, 

зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням 

управителем відповідного договору про управління). 

 

5. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ 

ПАПЕРАМИ. 

 5.1. Ведення внутрішнього обліку забезпечується системою внутрішнього обліку, до 

складу якої входять: документи внутрішнього обліку; журнал обліку; реєстр внутрішнього обліку; 

акти проведення звірки наявності грошових коштів та ЦП/ІФІ, звіти Товариства Клієнтам; інші 

журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами Товариства.  

 5.2. Товариство здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній 

формі з урахуванням вимог законодавства щодо електронного документообігу. Товариство 

самостійно визначає організацію ведення журналу згідно з вимогами законодавства та внутрішніх 

положень Товариства. 

 5.3. Відповідальність за організацію внутрішнього обліку несе керівник Товариства, який 

забезпечує дотримання фахівцями Товариства при здійсненні професійної діяльності вимог 

законодавства та внутрішніх положень Товариства. 

     5.4. Записи у системі внутрішнього обліку вносяться на підставі документів внутрішнього 

обліку до яких належать:  
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               договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов 

та розірвання договорів; 

               разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів; 

              документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій; 

              акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів 

документарної форми існування; 

               банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових 

розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про 

управління, операції з грошовими коштами; 

              документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами (виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів; 

виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо); 

               документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж та зберігачів, що є 

підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами 

щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів; 

                     рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є 

підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами 

щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів; 

                     інші документи, які підтверджують факти, пов'язані з укладанням і виконанням 

договору, припиненням обов'язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням 

розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між 

торговцем і клієнтом, повністю або частково. 

 Товариство повинне забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно 

до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не 

встановлено законодавством. 

 5.5. Журнал ведеться в хронологічному порядку. До журналу (журналів) обліку вноситься 

інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються 

здійснення Товариством професійної діяльності на фондовому ринку. 

 Журнал обліку має містити таку інформацію: 

               а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, 

андеррайтингу та управління ЦП: реквізити ідентифікації договору; реквізити сторін договору, 

зазначені розділом 2.2 цього Положення; предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає 

Товариство за договором; реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ (за винятком договору на брокерське 

обслуговування та договору про управління): вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) ІФІ, 

прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), 

прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента 

(або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) 

- нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна 

вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного 

боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних 

сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування ЦП; 

міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння 

цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до 

виду фінансового інструменту; кількість ЦП/ІФІ (крім договорів на брокерське обслуговування); 

суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування); термін дії договору; дату виконання 

(розірвання) договору; реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого 

укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, 

на придбання); реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на 
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придбання, укладених на фондовій біржі); вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком 

у цінних паперах клієнта; 

           б) щодо разових замовлень: реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата 

надання разового замовлення, термін дії замовлення); реквізити ідентифікації договору на 

брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення; вид послуги (купівля, продаж, 

міна), яку надає Товариство; реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (код) ІФІ, 

прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), 

прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента 

(або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) 

- нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна 

вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя для векселів, частка консолідованого іпотечного 

боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних 

сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та існування ЦП; міжнародний 

ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них 

передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового 

інструменту; кількість ЦП/ІФІ; ціну одного ЦП/ІФІ або однозначні умови її визначення відповідно 

до виду разового замовлення до договору на брокерське обслуговування; дату виконання 

(анулювання) разового замовлення; 

                    в) щодо строкових операцій: ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що 

формується фондовою біржею; дату проведення строкової операції; реквізити сторін укладених 

строкових контрактів, зазначені в розділом 2.2 цього Положення; предмет строкової операції з 

визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації 

строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового 

контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених 

строкових контрактів; реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового 

замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову 

операцію; дату виконання строкових контрактів. 

              Товариство може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів 

Товариства, які надаються Клієнтам, звітів Товариству від інших торговців (у разі якщо це 

передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо. 

                  5.6. Організація ведення журналу обліку реєстрації договорів повинна забезпечувати 

можливість відокремлення інформації щодо договорів, які оспорюються сторонами (далі – 

оспорюваних договорів). 

    5.7. Товариство здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку: 

                реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з 

ЦП/ІФІ; 

                реєстр внутрішнього обліку ЦП/ІФІ. 

Товариство веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і 

операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр 

внутрішнього обліку ЦП/ІФІ у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, 

Клієнта. 

               Рахунки внутрішнього обліку використовуються Товариством тільки в рамках 

внутрішнього обліку. 

               Товариство самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків 

внутрішнього обліку. 

              5.8. На підставі даних реєстрів внутрішнього обліку бек-офіс формує наступні форми 

внутрішньої звітності: 

 звіт про укладені угоди; 

 звіт про відкриті угоди; 

 звіт про стан клієнтських рахунків 

 звіт про активи компанії (власний портфель та грошові ресурси). 
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На підставі даних внутрішнього обліку бек-офіс формує звітність в ДКЦПФР згідно 

”Положенню про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними 

паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку”. Звітність здається у форматі, встановленому ДКЦПФР. Періодичність подання звітності – 

до 30-го числа, наступного за звітним кварталом (за квартал), до 31-го березня (за рік). 

 

 

6. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО КОШТІВ КЛІЄНТІВ. 

 6.1. Для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, ЦП/ІФІ, що належать 

Товариству та його Клієнтам, а також зобов’язань щодо грошових коштів, ЦП/ІФІ Товариство веде 

реєстр внутрішнього обліку. 

 6.2. Облік грошових коштів здійснюється для  відображення  всіх операцій, пов'язаних з 

рухом грошових коштів Товариства та його Клієнтів і визначення залишків грошових коштів за 

місцями їх обліку (зберігання). Облік в реєстрі ведеться в грошовому виразі. 

 Товариство окремо здійснює облік грошових коштів клієнтів, які передані торговцю для 

здійснення операцій з ЦП, грошових коштів клієнтів, відповідно до укладених договорів, а також 

власних грошових коштів. 

 6.3. Організація ведення обліку грошових коштів повинна забезпечувати відокремлення 

інформації щодо Товариства та кожного клієнта окремо: договорів та разових замовлень у частині 

грошових коштів, належних Клієнтам Товариства; грошових коштів, що належать безпосередньо 

Товариству. 

 6.4. Кожна операція за договорами (разовими замовленнями) вноситься у реєстр 

внутрішнього обліку, із зазначенням: 

а) реквізитів ідентифікації клієнта (контрагента); 

б) виду операції; 

в) вхідного залишку в реєстрі обліку; 

г) суми операції, яка призводить до збільшення залишку в реєстрі обліку або суми операції, яка 

призводить до зменшення залишку в реєстрі обліку; 

ґ) вихідного залишку в реєстрі обліку. 

6.5. Звіт про стан рахунку клієнта містить наступну інформацію: 

 всі угоди з ЦП по рахунку клієнта; 

 всі платежі за період надання останнього звіту; 

 кількість ЦП, належних клієнту, що знаходяться на рахунку компанії; 

 грошовий залишок по рахунку клієнта на дату складання звітності. 

 

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОСИЛАННЯ. 

7.1. Це Положення розроблено у відповідності з положеннями Законів України ”Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, «Про цінні папери та 

фондовий ринок», ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом”, ”Положення про порядок складання адміністративних даних щодо 

діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку”, “Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 

ринку цінних паперів”, ”Правил (Умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: 

брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами” та 

іншими чинними нормативно-правовими актами. 

7.2. В разі набрання чинності новими нормативно-правовими актами (або змін та 

доповнень до чинних), дані Положення діють в межах вимог, що не суперечать вимогам чинного 

законодавства України з урахуванням основних принципів статей та положень цих нормативно-

правових актів. Крім цього, Правила постійно поновлюються з урахуванням вимог чинного 

законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. 
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7. 3auinzrra rr0 TeKCTy "Tonapucrno a o6naex<enorc siAnosiAa/rnnicrrc "EHEpfETI4r{HAPE€CTPAUII4HA KOMIIAHIfl" Ha'TOBAPI4CTBO 3 OEME)KEHOIO BI/IOBI/AZbHICTTO
"EHEP| ETI4r'IHA PECCTPAUII4HA KOMIAHII"

2. ,\olJoYrrwrw fiyr'KT 1.3. HosIaM a6:aqorvr raKoro :rvricry: " 4oronip PEIIO - 4oronip ryninai
(upoaa>r<y) qinnrzx nanepia ie :o6os'rsaHHrM 3BoporHoro ix npoaa>xy (xyniazi) qepe3 Br43Haseuvrir, crpoK
aa sas4aaeri4r o6ynaonaeHoto r_1iuoro."

3. /onorHrrrrr flyr,KT 2.'l'. rtovw*r a6sarloN4 TaKoro svicry: " Vwn4auur 4oroaopir Mr)K roproB rJtrMr,l,
y roMy 'rvcai Ha cpou4onil,r 6ip>r<i aa AorloMororc e,.leKrpoHHoi roproneatsoi cucreum, ra tri><
Toaapnctnolr i xzieHrorra/ roHrpareHToM y nnr,tnAi e,,leKTpoHHr,rx 40KyMeHTis s4iracnloerrcn si4noniaHo
40 3aKOHO4aBCTBa npo eaerrpoHHi AoKyMeHTr4 Ta e,4eKTpOHlHvil 4Oxyvreuroo6ir".

4. 3auirruru n nyHxri 2.2 a6sau "ni4raep4>r<eHHr, ruo xaieury HaAaHa iHQopuaqin ari4so nynxry 2
poz4i"ry XIII llpanl.rn (yrraoe) sAil,icueHur 4innauocri e roprinai qiHHrvn nanepaMr{: 6poxepcrroi
4irarHocri, 4naepclxoi 4irarnocri, aa4eppaittr,tHry, y\paBAiHnn uinHraMr nanepaMr4, 3arBepa)KeHrx
piureuHav /ep><anHoi rouicii s qiuHux nanepin ra Qou4onoro pr4HKy sia72 rpy1Hl 2006 poxy N 1449,
3aPeecrPoBaHnx y MiHicrepcrni rocrr,rqii Vr<paiHn 23 ciqun 2007 pory sa N 52113319 (y peaaxuii piureHHn
/epxcanHoi xor'ricii a uinnrax nanepin ra Qou4onoro pr4HKy sia 15 AucroilaAa 2011 pory N 1638) ,
qacrtrrvr Apyroi crarri 12 3axouy Yrpaiur,l "llpo QinaHconi noczyru ra Aep>KaBHe pery/roBaHHr prHxin
Qiuauconux noc,.lyr) sia72.07.2001p. ra Piurenn.rr Haqionaanuoi roruiciT s qinrurx uanepin ra Qon4onoro
PUHKy Nq 923 nia03.07.2012p. npo " na "ni4rsepA)KeHHr, ugo r<zienry Ao yK aAeHHr 3 Hr4M AoroBopy
HaAaHa iHQopwauil npo " .

5. flyHxr 4.1. 4ononuurw a6ta4oM TaKoro slricry: " 4o nftepuol osHaru HoMepa aoroBopy ri4rori4no
AO rlboro [yHKry rrpr4 Br{KoHanHi oneparlirl PEno AoAaerbctr airepHa o3HaKa -,.P,, ".

6. B nyHrri 4'2. sartri:e.vrrvr "t) yMoBu, rropr4oK i crpor s4ilicHenHn nepexo4y paB B.4acHocri ua tfllfl@I,
cropoHy ni4nosiZaarHy 3a nePepeecrpaulp npaB B/acHocri na r1inni nanepv" Ha "f) yMoBr^, nopa4ox i
crpox s4iiicHeHHr nepexo4y rpaB B,4acHocri Ha I_lll/I@l ".

7' B nyHxri 4.5. saMiHwrvr " r) crpox ra yMoBr4 s4irlcHeHHrr nepexo4y npaB B,racHocri ua IJII, cropoHy,
siAnosi4aAr'Hy 3a BHeceHnl a\aiH 40 cucreMr4 peecrpy saacHr{ris iueusnx rliuHrax nanepia, - y pasi
yKAaAaHHtr AoroBopv uro4o iMeHHl.rx qiHHux nanepio, r_1o icuyroru y aoKyMeHrapnii| Qoprrri;
" ua " r) crpoK Ta yMoBrl sAir)icHeHul rrepexoav npaB B.4acHocri Ha IJll/I@l ".

8. B nyurri 4.6. za*rill.utvr: :

a6saq " r) inQopuaqirc uloAo HaaaHHt euirenrola Tonapncrry noBHoBa)KeHb Kepyruqoro paxyHKoM y
IJII euireHra B 4ero3rrapii, nonnonaxeHb rqoAo ea6es[eqeHHr rtocraBKr,r poauirqeHux rJiHHnx nanepin
a6o inurux QiHanconl,rx iHcrpvueHrin ix nepul4M BaacHrlKaM y pasi posrrriuleHru UII/I@I
6e:4oxyveurapuoi Qoprr.rn icHynaHun, noBHoBa)KeHb ynoBHoBa>resoi oco6w evireHra y nsaevo4ii ;
PeecrpoyrPl'IMyBaqeM ILf oao Qopvysaanal 4onoBHeHHr cr4creMu peecrpy saacH14xis inaeHHzx I-{fl - y paai
poaviulenu.l UnnOI AoKyMeHTapHoi Qopvu icuynaHru (sasHavaerrcn y pasi HaAaHHtL elaireuron
Tonapucrny 3a3HaqeHr{x noBHoBaxeHt)" aa " r) iuQoprraarJiro uloao HaAaHHfl euireHrov Toeapl.rcrny
noBHoBa)KeHb Kepyrcqoro paxyHKoM ) IJll evireHra n lJeurpa/,lbHoMy 4enoar,rrapii a6o HaqioHazbHoMy
6auxy VrpaiHll, [oBHoBa>I(eHb u1o4o ea6eene.{euHr nocraBKl4 po:viuleuux qiuur.,rx nanepin a6o iurul.rx

QiHaHcowrx iHcrpynaeHrin ix nepurau nn acul.rxav ". ;

a6saq "ua4anaru Po3noptIA)KeHHt aeno3urapiro Ha nepeKa3 poauiuleuux Ull/l@I Ha paxyHKrl r qiuul,rx
nanepax s6epiravin 3 Merolo ix aapaxynaHHr Ha paxyHKr,l nepur4x snacHr{ris (y nwna4xy posviqeHHn
trinHl,rx nanepin a6o iHulax Qinaucoal.,rx incrpynaeHrin y 6es4oxyureurapHirZ Qopui icuynaHul ra oa

yMoBvr, tKUIo aH4eppafirep e Kepyrcql{M paxyHKoM y UiHunx nanepax elrireura y Aeilo3vnapii);" Ha

HaAaBarv po3nopt4>Keuua I-leHrpa,,lbHoMy 4enosl,rrapirc a6o Haqiouaarnolury 6aury YxpaiHu Ha
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nepeKa3 po3MiureHl4x IJiHHT{x nanepiB a6o iuurnx Qiuaucoolrx iHcrpyrraenrin Ha paxynru n qiHunx
nanepax Aeno3l4TapHl4x ycraHoB 3 Meroo ix :apaxynaHH, Ha paxyHKr4 nepulr{x saacHr4xin (ea yvonn,
)rKulo aH4eppaiirep e KePyrcqt4M PaxyHKoM y qiHHr4x nanepax evireura y UeurpaarrroMy Aeno3nrapii
a6o y HaqioHazbHoMy 6anxy Yxpa\uu)" .

a63aq "na4anarvr peecrPolrp14MyBaqy AoKyv'eHrL4, ueo6xi4ui lln Qopvrysauaxf 4onoBHeHHr cr4creMr4
peecrPy aaacunxin ilreHullx 4n (y Br r,.aAKy posviuleuHa qiuunx nanepin a6o inurux QiHaHconr,rx
iucrpyrteurin v aoxyveurapuirZ Qopui icuyaauu.rr ra 3a yMoBr{, rKrrro an4eppai,nepy na4ani sianoni4Hi
noBHoBa)KeHu.q err,riresronr);" surarov^urvr.

9' B nyuxri 4.7. salr.iurrrrv " 4) crpox ra yMoBr{ s4irZcHeHHr nepexozy npaB B,,racHocri Ha Un/lOI,
cropoHy, niAnosiAaztsHy 3a BHeceuul gviH 40 cr4creMt4 peecrpy s.,tacHwxis ivessnx Un, - y pa:i
yKAaAaI:Hll AoroBoPy uIo4o ivenurax IJll, rqo icuynru y AoKyMeHrapHira Qopvi." aa " a) crpox ra yMoBvl
s4irzcHeHHrr nepexo4y rrpaB B/acHocri ua U|I/I@I ".

L0. /ononawrvr pos4ia 4. rrostrNr nyHKToM TaKoro :nricry: " Ilpe4rreroM AoroBopy PEIIO e
a4iucHeuul Tonapl.rcrnoM y BAacHvtx iHrepecax a6o n iHrepecax xziesra ra 3a l)ioro paxvHox xyninai
(npoaa>xy) qiHHl,rx nanepin (Ha ni4crani ywta4eunx 4oroaopie xovicii, Aopf{eHHr, vnpanaiuHl a6o
pa3oBl,{x 3aMoBZeHb 40 AoroBoPy Ha 6por<epcbKe o6czyronynaHul) is so6on'.q:aHurM 3BoporHoro
npo4a)<y (xyninzi) qePe3 sr4zHa,reH\rir crpoK a6o Ha Br4Mory o4niei is cropiu 3a saz4ateri4t
o6yrraonaeHorc uiHoro.
,{oronip PEIIO noBI4HeH siAnoniAafir BrrMoraM, Brz3HaqeHr{M n po:4izi 2.2., a raro>r FroBr4HeH uicrvru (za
Br{HrrKoM 4oronopin PEIIO, ulo yK,4aaarorbcrr Ha Qou4onrzx 6ipx<ax):
a) pexnisurn i4euurQirauii Aoronopy, Ha Br4KoHaHHr rKoro yKr4a4eHo AoroBip ua nnrouaHHn (aa
Br4HrrKoM 4oronopin, ulo yK,laaarorbcr Ha Qonaourr 6ipx<ax);
6) pexnianrlr i4enrr,rQirarlii qiHuoro rarepa a6o inuoro QinaHcoooro iHcrpyveuryi BuA uiuuoro ranepa
a6o isruoro QiHaHconoro iHcrpyveury; uar,iveHyBaHHr (noaHaueHun) Aepuzarwny, npuitunre aa

QoH4onifi 6ipxi; HarZIr.reHynaHru euiresra qinHoro nanepa a6o iHruoro QiHaHconoro iHcrpynaeHry (a6o
oco6u, flKa BrrAaAa \iuutrfr, nanip), npianrarqe, ilr'r, no 6arrrosi (y paai ualnHocri) oco6u, flKa BvAaAa
gittuuil nanip; Koa 3a €4PnOy - 4zn evrirenra (a6o oco6vr, trKa BrrAaAa uinswit nanip) - pe3trAeHra,
HoMep peecrpauii - A,tfl eMireHra (a6o oco6n, trKa BnAaAa \isnvfi nanip) - Hepe3r44eHTa, AAtr Qiaravuoi
oco6v, rKaBrrAaAa qiuunit nanip, - peecrpauil,iur,lr.t uorr.rep o6nixonoi KaprK14 rrAarH:.l.Ka no4arrin (y pasi
ni4cy"ruocri eiAnosi4uo 40 3aKoHoAaBCTBa He 3a3Haqaerr,cn); HorraiHaarua oapricrr qiHHoro nanepa a6o
iuruoro QinaHconoro incrpynreHry n paai HarrsHocri (cyrraa BeKce,,lr - A/,tfl nexceaia, qacrKa
roucoai4onaHoro inoreqHoro 6opry Ha Aary peecrpaqil BnnycKy - Atn inoreqHr{x ceprr4Qirarin yracri,
npeuia - tuttr onuioHHt{x ceprl4Qixaria) - y uaqioHa 

^sHii,t 
,trA inoaevuiii natrori; Qoprraa Br{rrycKy ra

Qopva icuynauua rriHnoro nanepa; rr,ri><uapo4Hwil, i4eutvQixarJiilrttrir HoMep uiuunx nanepin (a,la
eruicirZnux qiHHlzx nanepin, a raKo>K isrur,rx QiHaHconnx incrpyvenrir, nxrqo npr,rcBoeHHr rJboro Ko4y
Mfi Hvrx repe46aveuo 3aKoHaMn VrpaiHn); iHuri percsizvrw i4enrzQiraqii ai4noni4Ho Ao BvrAy

QiHancotoro iHcrpyueHry;
n) xiarricrr qinHrzx nanepin a6o iuulrx QiHancoorzx incrpynaenrir;
r) rriHy qinunx nanepin 3a repuorc ra Apyrorc r{acrr4HaMr4 oneparlii pEro;
r) crpox ra yMoBI4 oDAartT IliHnnx ranepin, .qri e o6'exrov qnniarur{x npaB 3a AoroBopoM, 3a lepuroro ra
Apyrorc .racrrrHaMr onepa uii PEIIO;
a) crpor ra yMoBI4 s4il)icneuH;r nepexoAy npaB BlacHocri Ha qiHHi nanepv 3a nepluorc ra Apvroro
sacrtrHaMr onepa q iT PEIIO;
e) nopa4ox poaipnanHr AoroBopy nHacai4or HeBr4KoHaHHs a6o HeHa/e)KHoro BrKoHaHHrr oauieo is
cropiH yMoB AoroBoPy, y roMy uvrcni nopn4o< iHQopvyBaHHr cropiu npo posipnaHHr AoroBopy;
e) nopn4ox 3aPaxyBaHHl eycrpivnrax Br,rMor npr{ o4HocropoHuilZ ui4voni ni4 4pyro'i qacrrlHa oneparJil
nHacn i4ox HeBI4KoHaHH n a6o aeua,te>KHoro Br.,rKoHaHHr iHlloro cropoHoro yMoB 40roBopy PEflO.

Yxta4euun 4oronopin PE|IO ua Qon4onil;i 6ip>r<i :4iracHX)erbcr 3 ypaxyBaHHrM HopM HopMarr4BHo-
npaBoBoro axry HKI-{|I@P rqoao rolo)<eHHr npo QyuruioHyBaHHr QoH4onlax 6iprr."

J



17. B nyHrri 5.4. ranairrr,rru cAeBo "s6epiravir" Ha " Aeno3r4TapHr,rx ycraHoB ra PospaxyHKeBoro
ueHrpy ".

12. B nyuxri 5.5, 4ononnuru n'i4nyHKT <<a> nicns czriy "cywy AoroBopy (xpiu 4oronopin Ha
6poxepcrre o6cayronynauusr)" caoBaMrr " a6o uiny rriuHux nauepin 3a rrepluoIo ra Apyroro lracrvrHawu
onepaqii 3a aoroBopol1 PEIIO ";
Aorr0BIf,'I'drw ui4nyaxr <<a>> caoBaMvt "&ary Br4KoHaHHr nepuroi qacrr4Hrr onepaqii 3a AoroBopoM
PEIIO;"

13, Aoaarox e rreui4'eMuoro qacrt'rHoro "flozo)xerrHrr npo upoBa4xeHrua 4innv:aocri s ropriuai
rliarrlr,wvr rranepaMrr ToB "EHEPTETI{IIHA PE€CTPAIIIULHA KQMIIAHITI'.
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1. 3avirrlrra glricr nyHKTy 5.8. Ha laacrytr:rrrrir: "TonapncrBo cK/a4ae ra no4ae 40 HKUilOP
rnapranr,Hi, Nlic.rr.{Hi ra Hepery/rlpHi a4rr,riHicrparusHi Aaui y xnran4i ezeKTpoHHr,rx AoxylreHrin
si4noniaHo 40 HopMarl4BHo-npaBoBoro aKry HKUIIOP rrro4o nozauHa a4naiHicrpartrBHux AaHux ra
inQopuaqii y nwrtx4i ezeKrpoHHrlx AoKyMeHrin ao HKIfII@P.

A4laiHicrpaurnHi 4aui cK/aAarorbc.rr s 4oni4ox, cKAaA Ta crpyKrypa flKux Br43Har{eHr HopMarr4BHo-

nPaBOBt{M aKToM HKUIIOP npo rtop;r4oK cK,.laAaHH, ra no4aHHr a4rr.inicrparuBHtrx AaHvx trlo4o
Ai.saruocri ropronqin 4iHnunu nanepaMr4 40 HKUilOP. Bci 4ori4Krr Marorb 6yru eanonHeni, vicruru
4ocrooipuy ra noBHy iHQopvauiro.

Tonapracrno noAa€ AaHi Ao rleHrpa/bHoro anapary HKU|IOP y raxi crpoxr,r:
- KBaPTazbHi - He nisHiure 25-ro qrrcAa vic.rrq.a, HacrynHoro sa snirur,rN{ KBapra./roM;
- rr.rictl.{Hi - ue nisHirue 10-ro qncza lricrqa, HacrynHoro ra asirFrr,rN4 laicageu;
- HePery/tpHi - npouroM rpbox po6ounx 4uis nic,tn Aarvr BrrHvtKHeHHr Heperyz'pH:,/lx AaH],rx.

Tonapncrno noAae Ao 3araAhHo4ocrynHoi iHQopmaqiuuoi 6aefl AaHux HKIJIOP npo pnHoK
IliHHlrx nauepin AA, noAaAburoro posr,riu1eHHr inQoprraarlin npo aci a.{r4Heui noaa Qou4onon 6ip>rero
svw a6o sa Iloro ) {acrlo npaBoqlzHl4 ulo4o err,riciiluwx 1inutrx nanepin nporrrroM 4aox po6ovvx 4uin
nicar. 4arvr BI4HI{KHeHHI (nlrrouaHHl) npanovl.rHy uIo4o euicirZHnx qiuulax nanepin aa Qopuoro,
BI43HaqeHoIo HopMarI4BHo-npaBoBr4M aKToM HKUilOP ulo4o no4aHHr ra poauiuleHHl inQoprvraqii n

3arazbHoaocryuHila inQopr'.raqirzHirz 6agi AaHwx HKUIIOP roproBurMr,{ rliHnurun nanepaMr.,r ra

Qou4onr,rv u 6ip>ra v l,r.

Toproaerlr qiuHunn nanepaMl4 y npoqeci npoBa4xeHHn npoQeciuucii aitrAauocri no4ae 4o
HKUIIOP aiaoNaocri ra 4oKyMeHrr ai4noni4Ho 40 Br4Mor HopMarr{BHo-npaBoBoro aKry HKUIIOP uioao
ni\eraziiruux yMoB npoBa4)KeHHr npoQecirZHol 4irzruocri na QoH4oBoMy prrHKy (prnxy qiHuux
nanepin) - 4tn,tnnocri a roprinai uiuHravn nanepaMr{.

Toproueqn qiuur,rura rlarlepaMr{ no4ae ssirHicru Ao carrroperyzinnoi opraHisaqii ra/a6o
o6'e4uaHul npoQecil)iunx yracHzrin, q,leHoM .qxoro siH e. Cxza4, nopraoK Ta crpoKr.{ noaaHn.s raxof
sairnocri scra HonaeFri eHy"rp iru ui v n 40 KyMeHT arvn o6' e AttaHHl."

2. ,A,o4arox e ueui4'euHolo qacrrrHoro "lloao>rerrHr rrpo npoBa4)KeH:an 4innruocri : roprirai
qinunnr.r nanepaMx TO B "EHEPI ET7IIIHA PE€ CTPAIIU4HA KOMIIAHITI'.



-=-

x.<
7=

a-a=

^'==-
<l_.:-|


