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Протокол № 200 

засідання Правління  

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 

 

м. Київ                                                                              06 грудня 2016 року 
 

 

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

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 її засіданні. Під час голосування голова Правління та член Правління 

мають один голос. 

У тексті протоколу використовуються наступні скорочення: 

Біржа – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС». 

Засідання  – засідання Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС».  

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення 

ціни) в заявках учасників торгів. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

ПО ПИТАННЮ  

„Щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення ціни) в 

заявках учасників торгів”: 

СЛУХАЛИ: 

Про доцільність використання в торговельній системі для кожного випуску цінного папера з 

біржового списку вимог стосовно меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально 

допустимого відхилення ціни) у заявках, які виставляються учасниками торгів, з урахуванням 

режиму торгів. 

Враховуючи вимоги Положення про функціонування фондових бірж, а саме про необхідність 

забезпечення фондовою біржею у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної 

ціни цінного папера, неможливості укладання біржового контракту (договору) за ціною, яка не 

входить у межі між граничними відхиленнями у бік збільшення та зменшення значення ціни 

закриття попереднього торговельного дня для конкретного випуску цінного папера,   

пропонується встановити межі граничного відхилення ціни залежно, насамперед, від ціни 

закриття попереднього торговельного дня для відповідного цінного паперу, при цьому 

врахувати випадки відсутності ціни закриття попереднього торговельного дня. 

ВИРІШИЛИ:   

1.1. Встановити для кожного випуску цінного папера з Біржового списку ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС» межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого відхилення 

ціни) в заявках учасників торгів, з урахуванням режиму торгів, відповідно до Додатку 1.  

1.2. Встановити, що межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого 

відхилення ціни) для відповідного цінного паперу в заявках учасників торгів визначаються 

таким чином: 

1.2.1. Межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого відхилення ціни) 

для цінного паперу встановлюються залежно від ціни закриття попереднього 

торговельного дня відповідного цінного паперу. 
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1.2.2. У випадку відсутності ціни закриття попереднього торговельного дня у зв’язку з 

повторним включенням відповідного цінного паперу до Біржового списку ПАТ 

«Фондова біржа ПФТС», межі граничних відхилень ціни (розміри максимально 

допустимого відхилення ціни) встановлюється від останньої ціни закриття відповідного 

цінного паперу, якщо з моменту її останнього розрахунку минуло не більше ніж 60 

календарних днів. 

1.2.3. У випадку відсутності за відповідним борговим цінним папером ціни закриття 

попереднього торговельного дня та останньої ціни закриття, розрахованої протягом 

останніх 60 календарних днів, при визначенні меж граничного відхилення ціни для цього 

боргового цінного паперу використовується його номінальна вартість (для 

амортизаційних облігацій -  залишкова номінальна вартість).  

1.2.4. Для боргових цінних паперів вимоги, вказані в пп.1.2.1.-1.2.2. п. 1.2. цього рішення, 

встановлюються від ціни закриття без врахування накопиченого процентного доходу 

(НКД), якщо НКД містився в ціні закриття для відповідного боргового цінного паперу. 

1.3.Встановити, що за рішенням Голови Правління Біржі межі граничних відхилень ціни в 

заявках учасників торгів під час торговельної сесії може бути змінено. 

1.4. Встановити, що ціна цінних паперів в заявках, які виставляються учасниками торгів в 

торговельній системі Біржі, (в тому числі ціна за умовами заявок РЕПО) повинна 

задовольняти встановленим для відповідного цінного паперу, з урахуванням режиму торгів, 

вимогам щодо меж граничних відхилень ціни (розмірам максимально допустимого 

відхилення ціни). 

1.5. Встановити, що попередні рішення щодо встановлення розміру максимально допустимого 

відхилення ціни втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення. 

1.6. П.1.1.,1.3–1.5., пп.1.2.1 та 1.2.4 п.1.2. цього рішення набувають чинності з моменту 

прийняття. 

1.7. Пп.1.2.2.-1.2.3. пункту 1.2. цього рішення набирають чинності з 06.02.2017 року.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“за” - 2 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. 

  

ДОДАТКИ:  

 

Додаток 1. Вимоги щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого 

відхилення ціни) в заявках учасників торгів – на 1 арк. 

 

 

 

Голова Правління               Лупій Б.О. 

 

 

 Член Правління                                                                          Коломієць А.А. 
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Затверджено Правлінням 

ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 200 від 06.12.2016р.) 

 

 

 

 

 

Вимоги щодо меж граничних відхилень ціни  

(розмірів максимально допустимого відхилення ціни) 

в заявках учасників торгів
1
 

 

 

 

Вид цінного паперу Максимально допустиме 

(граничне) відхилення у бік 

зменшення ціни, у % 

Максимально допустиме 

(граничне) відхилення у бік 

збільшення ціни, у % 

1. Режими торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу: 

Пайові цінні папери 50 100 

Боргові цінні папери  30 30 

2. Режими торгів, які не беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу: 

      2.1. Переговорні режими  

Пайові цінні папери - - 

Боргові цінні папери  50 50 

2.1.РЕПО 

Пайові цінні папери - - 

Боргові цінні папери  50 50 

2.2.Аукціони 

Пайові цінні папери встановлюються регламентом 

проведення аукціону 

встановлюються регламентом 

проведення аукціону 

Боргові цінні папери  встановлюються регламентом 

проведення аукціону 

встановлюються регламентом 

проведення аукціону 

3. Режим внесення змін до укладених біржових контрактів:  

Пайові цінні папери - - 

Боргові цінні папери  50 50 

 

 

 

                                                           
1
 За рішенням Голови Правління Біржі межі граничних відхилень ціни під час торговельної сесії може 

бути змінено. 


