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Затверджено Правлінням 

ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 221 від 26.01.2018р.) 

 

 

 

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
2
, у % 

Максимально допустиме 

(граничне) відхилення у бік 

збільшення ціни
2
, у % 

 

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

Пайові цінні папери 50 100 

Державні боргові цінні папери 20 20 

Корпоративні 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 - - 

Державні боргові цінні папери 20 20 

Корпоративні боргові цінні папери 50 50 

2.1.РЕПО: 

Пайові цінні папери - - 

Державні боргові цінні папери 30 30 

Корпоративні боргові цінні папери 50 50 

2.2.Аукціони: 

Пайові цінні папери встановлюються 

регламентом проведення 

аукціону 

встановлюються 

регламентом проведення 

аукціону 

Державні боргові цінні папери 

Корпоративні боргові цінні папери 

 

3. Режим внесення змін до укладених біржових контрактів:  

Пайові цінні папери - - 

Державні боргові цінні папери 30 30 

Корпоративні боргові цінні папери 50 50 
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За рішенням Голови Правління Біржі межі граничних відхилень ціни під час торговельної сесії можуть бути 

змінені; 
 

2 
Межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого відхилення ціни) для цінного паперу 

встановлюються залежно від такої ціни («direct price»): 

для пайових цінних паперів – останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного цінного паперу, 

розраховане Біржею за останні 12 місяців; 

для боргових цінних паперів, за виключенням дисконтних та амортизаційних облігацій, - останнє значення ціни 

закриття торговельного дня для відповідного цінного паперу, розраховане Біржею за останні 12 місяців, або, у 

випадку його відсутності, номінальна вартість такого цінного паперу; 

для дисконтних облігацій - останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного цінного паперу, 

розраховане Біржею за останні 12 місяців, або, у випадку його відсутності, номінальна вартість такого цінного 

паперу, зменшена на 10%; 

для амортизаційних облігацій - останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного цінного 

паперу, розраховане після здійснення чергового часткового погашення номінальної вартості за період, що не 

перевищує останні 12 місяців, або, у випадку його відсутності, залишкова номінальна вартість такого цінного 

паперу на дату встановлення меж (з урахуванням здійсненого чергового часткового погашення).  


