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Особливості запровадження укладання біржових контрактів 

за участю Центрального контрагента 
(нова редакція) 

 

1. Функції Центрального контрагента виконує Публічне акціонерне товариство 

"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  (код за ЄДРПОУ 

37507482, надалі – ПАТ «Розрахунковий центр»). 

2. Центральний контрагент бере участь при укладанні біржових контрактів, виступаючи 

покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця, виключно 

якщо кліринг та розрахунки за укладеними біржовими контрактами забезпечуються ПАТ 

«Розрахунковий центр» на підставі поданої ПАТ «Фондова біржа ПФТС» інформації, в 

таких  випадках: 

2.1 в усіх біржових контрактах, що укладаються в процесі вторинного обігу в режимах ринку 

заявок; 

2.2 в біржових контрактах, що укладаються в процесі вторинного обігу в режимах ринку 

котировок, за таких умов:  

2.2.1 При укладанні біржового контракту на підставі двох заявок на купівлю та на продаж 

цінних паперів (інших фінансових інструментів), виставлених в інтересах різних клієнтів 

Учасника торгів, при цьому ці клієнти не є емітентом даного цінного паперу (при укладанні 

пов`язаних біржових контрактів); 

2.2.2 При укладанні біржового контракту на підставі двох заявок на купівлю та на продаж 

цінних паперів (інших фінансових інструментів), одна з яких виставлена Учасником торгів 

від власного імені та у власних інтересах, а інша - в інтересах його клієнта, при цьому ні 

Учасник торгів, ні його клієнт не є емітентом даного цінного паперу (при укладанні 

пов`язаних біржових контрактів); 

2.2.3 При укладанні біржового контракту на умовах коду розрахунків, який передбачає  

обов’язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів/цінних паперів 

на момент виставлення заявки на купівлю/продаж цінних паперів та участь Центрального 

контрагенту під час укладання біржового контракту; 

2.2.4 При укладанні біржового контракту на підставі двох зустрічних заявок різних 

учасників торгів на умовах коду розрахунків, який не передбачає  обов’язкове 

стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів/цінних паперів на момент 

виставлення заявки на купівлю/продаж цінних паперів та участь Центрального контрагенту 

під час укладання біржового контракту (при укладанні пов`язаних біржових контрактів).  

2.3 в біржових контрактах, що укладаються в процесі вторинного обігу в режимах ринку 

РЕПО, за таких умов:  

2.3.1 з метою укладання договорів РЕПО на підставі двох зустрічних заявок РЕПО 

учасника біржових торгів в інтересах різних його клієнтів, поданих цим учасником 

біржових торгів Біржі (при укладанні пов`язаних біржових контрактів); 

2.3.2 з метою укладання договорів РЕПО на підставі двох зустрічних заявок РЕПО 

учасника біржових торгів, одна з яких подана учасником біржових торгів у власних 

інтересах, а інша - в інтересах його клієнта (при укладанні пов`язаних біржових 

контрактів). 

 



3. У випадку, якщо біржовий контракт укладається в інтересах емітента цінного паперу, який 

є предметом біржового контракту, Центральний контрагент не може взяти участі при 

укладанні такого біржового контракту. У випадку, якщо при здійсненні операції в інтересах 

емітента цінних паперів, учасник торгів  при виставленні заявки на купівлю або на продаж 

цінних паперів обирає код розрахунків, який передбачає укладання біржового контракту за 

участю Центрального контрагента, біржовий контракт укладається з учасником торгів, який 

виставив зустрічну заявку на продаж або на купівлю цінних паперів по відношенню до 

поданої заявки. 

 

_________________________ 


