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АСОЦIАЦII З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦLЯМИ

Кодекс заходiв дисциплiнарного впливу (надалi - Кодекс) KoMiTeT

Асоцiацiя) розроблено на пiдставi законодавства Украiни, статуту та iнших
внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ.

Кодекс визначас поняття дисциплiнарноТ вiдповiдальностi, суб'сктiв, якi
можуть бути притягнутi до такоТ вiдповiдальностi, пiдстави притягнення до
дисциплiнарнот вiдповiдальностi, дисциплiнарнi санкцiт i випадки, в яких можуть
бути застосованi KoHKpeTHi санкцiТ.

стАття 1. зАгАлънI положЕнIrя про дисциплIнАрну
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ

1.1 Дисциплiнарна вiдповiда-пьнiсть в Асоцiацii встановлюеться згiдно з
принципами самореryлювання, закрiпленими у внутрiшнiх документах Асоцiацii.

1.2. .Щисuиплiнарна вiдповiдальнiсть в Асоцiацii не пiдмiняс i не замiняс
собою види вiдповiдальностi, визначенi законодавчими актами Украiни.
,.Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть може виникати незалежно вiд виникнення
законодавчо визначених видiв вiдповiдальностi або одночасно Ь ними.

1.3. !исuиплiнарна вiдповiдальнiсть виникас у випадках, визначених цим
Кодексом.

стАття 2. суБ,€кти дисциплIнАрноi вIдповIдАльностI

2.|. !о дисциплiнарноТ вiдповiдальностi в Асоцiацii можуть бути
притягненi виключно члени АсоцiацiТ як саморегулiвноТ органiзацii професiйних
учасникiв фондового ринку.

2.2. Що дисциплiнарноТ вiдповiда.пьностi не можуть бути притягнутi
посадовi особи членiв Аооцiацii або посадовi особи Асоцiацii.

. [Ъrпr{цо*



стАття 3. пIдстАви притягнЕння до дисциплIнАрноi
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

3.1. !исuиплiнарна вiдповiдальнiсть виникае внаслiдок порушення прав
щЬ та органiв АсоцiацiТ, норм професiйноТ етики, фактiв невиконання членами
. _ ...iT вимог Статуту, Кодексу професiйноТ етики та iнших внутрiшнiх
. lзчтiв таlабо окремих рiшrень АсоцiацiТ.

стАття 4. зАстосувАння дисциплlнАрних сАнкцIЙ

-1,l Дисциплiнарнi санкцiI можуть застосовуватися за:

а) несплату членських BHecKiB в строки, визначенi Положенням про
-_:.JTBo в АсоцiацiТ;

б) ненадання, несвоечасне надання або надання з порушенням вимог
- ,::iшнiх документiв Асоцiацii iнформацii, яка подасться членами АсоцiацiТ
-_-.Bi:Ho до вимог внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ;

в) виготовлення та розповсюдження рекламних та iнших матерiалiв, rцо
. -.ять недостовiрнi данi та iнформацiю про Асоцiацiю;

г) зловживання, пов'язанi з членством в АсоцiацiТ, вкJIючаючи, ilJle не
],.lе,аrючись, використанням iMeHi Асоцiацii в своiх цiлях з порушенням етичних
: \1:

:) невиконання pirrIeHb органiв АсоцiаrriТ;
е) порушення вимог iнших, нiж визначенi в пiдпунктах ((а)) та <б> цього

. :-.r-r\. внутрiшнiх документ,iв АсоцiацiТ.
1.2 Вибiр застосування вилу дисциплiнарноТ санкцiТ здiйснюсться

СТАТТЯ 5. ВИДИ ДИСЦИПЛIНАРНИХ САНКЦIЙ

5.1. В АсоцiацiТ можуть застосовуватися TaKi дисциплiнарнi санкцiТ:
а) Попередження;
б) Тимчасове припинення членства в АсоцiацiТ;
в) Виключення зi складу членiв АсоцiацiТ.
5.2. Застосування в Асоцiацii iнших видiв дисциплiнарних санкцiй, нiж Ti,

,.,вказанi 
у cTaTTi 5.1. цього Кодексу, не допуска€ться.

стАття 6. попЕрЕджЕння

6.1. Попередження являс собою дисциплiнарну санкцiю, iнформацiя про
_:.тос\ вання якоТ оприлюднюеться на сайтi АсоцiацiТ та доводиться до вiдома
: . ;.ЦПФР, в порядку визначеному нормативно-правовими актами НКI_{ПФР.

б.2. Член Асоцiацii, до якого було застосоване попередження, вважасться
-:ii;l\l. що не притягався до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, пiсля б мiсяцiв з дати
_:;1I"lняття рiшення про застосування цiсi санкцii.



стлття 7. тимчдсовЕ припинЕння члЕнствд в дсоцIдцIi
,7.|. Тимчасове припинення членства в АсоцiацiТ являс собою

rгпiнарну санкцiю, внаслiдок застосування якоi реа-пiзацiя взасмних прав та

|'язань мiж дсоцiацiею i членом Асоцiацiт, до якого була застосована вка3ана

п. припиНяетьсЯ на певниЙ строК без виклЮчення члена АсоцiацiТ iз ск.lrаду

hцiацii. Строк, на якиЙ припинясться членство в АсоцiацiТ, не повинен

fpевlrшувати шести мiсяцiв.
Тимчасове припинення членства в АсоцiацiТ може також застосовуватися,

;frl випалкiв, перелiчених у статгi 4 даного Кодексу, у випадку повторного,

lrrпго\l одного року з дати застосування попередження, припущення будь-якого
. ",ень. вказаних в статгi 4 цього Кодексу.

'.2.. Iнформачiя про тимчасове припинення членства в

L.1юднюсться на сайтi ДсоцiацiТ та доводиться до вiдома НКЦПФР
аченому нормативно-правовими актами НКЩПФР.

7.3. Член дсоцiацii, участь якого в Асоцiацii була тимчасово припинена,
rЕf,а€ться таким, що не притягався до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, пiсля 12
jгзпiв з дати прийнятгя рiшення про застосування цiсi санкцiТ.

СТАТТЯ 8. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗI СКЛАДУ ЧЛЕНIВ АСОЦIАЦIi

8.1. Виключення зi склалу членiв АсоцiацiТ являс собою дисЦиплiНаРНУ
ю. iнформацiя про застосування якоТ оприлюднюсться на сайтi АсОцiаЦii Та

lться до вiдома НКЦПФР в порядкуо визначеному нормативно-правовими
ш НКЩПФР.

8.2. Компанiя, до якоi застосована дисциплiнарна санкцiя <виключення зi

rц, членiв Асоцiацii> ма€ право на повторний вступ до АсоцiацiТ, який
tшосться на тих самих пiдставах i в тому ж самому порядку, що ВСтаноВЛеНО

1Есрвинному вступi до Асоцiацii.
8.3. При повторному всryпi до Асоцiацii представники Компанii, ДО ЯКОТ

n заýтосована дисциплiнарна санкцiя <<Виключення зi скJIадУ члеНiв АСОЦiаЦii>,

ЕOть право протягом одного року з дати прийняття рiшення Радою АсоцiацiТ
) lпхjlючення, обиратися до виборних органiв Асоцiацii.

СТЛТТЯ 9. РIШЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛIНДРНУ ВIДПОВЦДЛЪНIСТЪ

9.1. Рiшення про притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
Д.-ються вiдповiдно до Положення про !,исшиплiнарний KoMiTeT АСОЦIАЦIi
IрдвлIнFUI ФIнАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦШМИ, з врахуванням вимог даного

Асоцiацii
в порядку,

-

fдiЕfс\.
9.2. Рiшення про притягнення до дисциплlнарно1 вlдповlдitльностl 1

3:шЕ}ваннJI дисциплiнарних санкцiй оформлюються в письмовiй формi.
9.3 Рiшення про притягЕення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi iз

3[Iп+ъанняМ санкцiй, зtвначенИх в пiдпункгах. "6","В" пункту 5.1 статгi 5 даного
ьу пiдлягас затвердженню Радою Асоцiацii вiдповiдно до Статуту та

;ггг,iшriх документiв АсоцiацiТ.



9.4. Рiшення про притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi з

}._*rur""" санкцiiо зазначеноi в пiдпунктi "а" пункту 5.1 статгi 5 даного

lьц набувае чинностi через l5 робочих днiв з дати його прийняття.

] 9.5. Рiшення про притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi з

Ь"+вalнням санкцiТ, зазначеноТ в пiлпунктах "бОО, 
О'в" пункгу 5.1 статгi 5 даного

ь.r. набувас чинностi з дати його затвердження Радою Асоцiацiт.

СТЛТТЯ 10. ОБСТДВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИТЯГНЕННI ДО
: дисциплIнАрноi вIдповIдАльностI

l 0. 1 . При притягненнi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi враховуються :

а) характер порушення;

ф обставини, якi пом'якшlrють або обтяжують вiдповiдальнiсть;
в) наслiдки, Що виникпи в результатi припущення порушення, для iнших

з _\соцiацii або Асоцiацii.
обставинами, що пом'якшують вiдповiдальнiсть, може бути

iшверлкений факт вилучення документiв Компанii у паперовiй формi та на

Еrтронни* "o.i"' 
правоохоронними органами (з наланням копiй документiв, якi

i.rтвер:жують вилучення зiвначенот локументацiт), а також настання обставин
- : _;;]цlрноТ сили (з наланням копiй JoK},\{eHTiB. якi пiдтверджУЮТЬ ЗаЗНаЧеНi

' - .:з;lHtt), У зв'язку з чим неможливо вtlконати вимоги внутрiшнiх документiВ
.... цiТ

стАття 11. тЕрмIни дисциплIнАрноi дАвностI

притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi може мати мiсце
-:. .:Го\I одногО рокУ з моментУ виявленнЯ порушення, ЕU]е не пiзнiше трьох poKiB

. :::: I"iоГо скосння.

СТ \ТТЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ ТД ДОПОВНВНЪ ДО КОДЕКСУ

ЗrriнИ та доповНення дО цього Колексу гlриймаються Загальними зборами

- . -iзцii та погоджуються Нацiона,чьною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового
] ::i.\ в \,становленому чинним законодавством I]орядку та вступають в силу з дати
. l::няття вiдповiдного рirrlення FlацiональноТ KoMiciT з цiнних ПаПеРiВ Та

_, :. -r,rВоГо ринкУ.
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