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Специфікація позначень типових умов здійснення розрахунків в заявках/біржових контрактах 

(нова редакція) 

Позначення1 

 
Сфера використання (ринок) 

Принцип  

розрахунків
2 

Вимога стосовно блокування активів 

Особливості виконання 

біржового контракту в 

торговельній системі 

(використання «Звіту на 

виконання»3) 

Участь Центрального контрагенту (ЦК) 

при укладанні біржового контракту4 

 

Т 
ринок заявок, ринок 

котировок, ринок РЕПО 
DVP 

обов’язкове попереднє блокування активів для виставлення заявки  (при продажу 

блокуються цінні папери; при купівлі – грошові кошти) 
не використовується + 

Т` ринок котировок 
DVP обов’язкове попереднє блокування цінних паперів для виставлення заявки на 

продаж (для виставлення заявки на купівлю  грошові кошти не блокуються) 
не використовується - 

С ринок котировок 
DVP обов’язкове попереднє блокування активів для виставлення заявки  (при продажу 

– блокуються цінні папери; при купівлі – грошові кошти) 
не використовується + 

К 

ринок котировок, 

ринок РЕПО, ринок 

одностороннього аукціону 

DVP 
обов’язкове попереднє блокування активів  на момент виконання  зобов`язань за 

біржовим контрактом відповідно до його умов (при продажу блокуються цінні 

папери; при купівлі – грошові кошти) 

обов`язкове 

використання 

ЦК бере участь виключно при 

укладанні біржових контрактів за 

заявками одного учасника торгів 

К` 
ринок котировок, 

ринок РЕПО 
DVP 

обов’язкове попереднє блокування цінних паперів на момент виконання  

зобов`язань за біржовим контрактом відповідно до його умов (грошові кошти не 

блокуються) 

обов`язкове 

використання 
- 

Х ринок котировок 
DVP 

обов’язкове попереднє блокування активів  на момент виконання  зобов`язань за 

біржовим контрактом відповідно до його умов (при продажу блокуються цінні 

папери; при купівлі – грошові кошти) 

обов`язкове 

використання 
+ 

Р 
ринок одностороннього 

аукціону 
FD 

обов’язкове попереднє блокування цінних паперів на момент виконання  

зобов`язань за біржовим контрактом відповідно до його умов (грошові кошти не 

блокуються)5 

не використовується - 

 

                                                           
1 Позначення типових умов здійснення розрахунків Т, С, К, Х та P можуть використовуватися учасниками торгів при виставлення заявок щодо купівлі/продажу всіх цінних паперів, що допущені до торгівлі на ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС», за виключенням  депозитних сертифікатів Національного банку України; позначення Т` та К` - виключно при купівлі/продажу депозитних сертифікатів Національного банку України. 
2
 Використовуються такі позначки: «DVP» – це розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»; «FD» – це розрахунки без дотримання принципу «поставка проти оплати». 

3 «Звіт на виконання» – це функціонал торговельної системи, за допомогою якого учасники торгів (сторони біржового контракту) ініціюють виконання біржового контракту за рахунок попередньо заблокованих активів. Відправка 

«Звіту на виконання» за біржовим контрактом може бути здійснена учасником біржових торгів шляхом запуску функції «Введення звіту на виконання» (вкладка «Ввести на виконання…» підпункту «Звіт» пункту «Дія» головного 

меню програми PFTS Trade SE) після позначення учасником біржових торгів в полі «Угода №» відповідного номеру біржового контракту /для пов`язаних біржових контрактів - комбінації чисел, яка є спільною (однаковою) в номерах 
пов`язаних біржових контрактів/ або шляхом використання послуги «Груповий звіт». 

4
 Укладання біржових контрактів за участю Центрального контрагенту (ЦК) відбувається відповідно до встановлених біржею особливостей (вимог) запровадження укладання біржових контрактів за участю  ЦК. Використовуються 

такі позначки участі ЦК при укладанні біржового контракту на умовах розрахунків з відповідним позначенням: «+» - ЦК бере участь; «-» - ЦК не бере участі; в інших випадках зазначається, за яких умов ЦК бере участь при 

укладенні біржового контракту. 
5 Порядок та умови здійснення розрахунків, в тому числі  вимога стосовно блокування активів, за біржовими контрактами, укладеними на аукціонах з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі, за грошові 

кошти, регулюється законодавством про приватизацію. 


