
Витяг з Протоколу № 90 

засідання Правління  

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 

 

м. Київ  «16» липня 2012 року 

 

У засіданні Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийняли участь Голова Правління та два члени 

Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 

Засідання Правління є правомочним. 

Правління приймає рішення простою більшістю голосів осіб, які входять до складу Правління Біржі і 

беруть участь у його засіданні. Під час голосування Голова Правління та кожен із членів Правління мають 

один голос. 

У тексті протоколу використовуються наступні скорочення: 

Біржа – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; 

Засідання  – засідання Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 

  

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

ПО ПИТАННЮ «Про доповнення форми заявки щодо купівлі-продажу цінних паперів в режимах ринку 

котировок  параметром «Метод введення» (крім режимів РЕПО)»: 

 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

Пропозицію члена Правління Біржі Селецького І.О. стосовно доцільності запровадження можливості для 

учасників торгів фіксувати суму контракту по адресних угодах, у зв`язку з численними зверненнями 

клієнтів, шляхом доповнення параметрів заявки на купівлю або продаж цінних паперів відповідно до 

абзацу 9 п.6.4. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС» новим параметром «Метод введення». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доповнити форму заявки на купівлю або продаж цінних паперів в режимах ринку котировок, за 

виключенням режимів РЕПО, новим параметром «Метод введення». 

2. Параметр «Метод введення» не є істотною умовою заявки, він використовується виключно для 

встановлення визначального цінового параметру заявки («Ціна» або «Сума») при визначенні 

суми біржового контракту. 

3. Параметр «Метод введення» може мати два значення:  

- По Ціні; 

- На Суму. 

4. У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод введення» має значення «По Ціні», 

це означає, що визначальним ціновим параметром заявки є «Ціна», при цьому учасник торгів 

погоджується з тим, що у випадку укладення біржового контракту його сума буде підрахована, 

виходячи із вказаних учасником торгів за умовами заявки кількості облігацій та параметру «По 

ціні», при цьому для облігацій ціна визначається у відсотках від непогашеної на момент 

виставлення номінальної вартості облігації (без врахування накопиченого купонного доходу, 

якщо умовами випуску облігацій передбачено виплату купону).  

5. У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод введення» має значення «На Суму», 

це означає, що визначальним ціновим параметром заявки є «Сума», при цьому учасник торгів 

погоджується з тим, що у випадку укладення біржового контракту його сума для вказаної за 

умовами заявки кількості цінних паперів буде точно дорівнювати зафіксованому в умовах 

заявки значенню суми, вказаному у полі «Сума».  



6. В заявках на купівлю або продаж облігацій, незалежно від значення параметру «Метод 

введення», параметр «Ціна з НКД» має довідниковий (інформаційний) характер та може бути 

використаний учасниками торгів виключно для визначення: 

6.1. значення параметру «По ціні,%» (якщо за умовами заявки параметр «Метод введення» має 

значення «По Ціні»); 

6.2. значення параметру «Сума» (якщо за умовами заявки параметр «Метод введення» має 

значення «На Суму»). 

7. При виставленні котировок, адресованих всім учасникам торгів, параметр заявки «Метод 

введення» може мати виключно значення «По Ціні». 

8. Встановити, що це рішення набирає чинності з 18.07.2012 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“за” - 3 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів членів Правління Біржі, які прийняли 

участь у Засіданні. 

“проти” - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів членів Правління Біржі, які прийняли 

участь у Засіданні. 

„утримались” - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів членів Правління Біржі, які 

прийняли участь у Засіданні. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Правління  Скляров О.І. 

 

Член Правління/ 

Виконавчий директор  Лупій Б.О. 

 

Член Правління/ 

Директор з розвитку  Селецький І.О. 

 

 

 

 


