
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 185  від 24.05.2016р.) 
 

 

Заявка щодо купівлі/продажу 

цінних паперів та інших фінансових інструментів  

на ринку заявок: 

№ 

п/п 
Назва поля Пояснення 

1.  
Направленість 

заявки 

Вказується мета виставлення заявки, а саме купити або 

продати фінансовий інструмент 

2.  Режим 
Найменування режима торгів 

(із зазначенням ідентифікатору режима торгів – коду режима) 

3.  Інструмент 
Найменування фінансового інструменту  (із зазначенням 

ідентифікатору фінансового інструменту – коду інструмента) 

4.  За ціною Вказується ціна за 1 лот, в одиницях валюти розрахунків 

5.  Лотів Обсяг заявки, в лотах фінансового інструменту 

6.  
Тип заявки 
(лімітна, 

ринкова) 

Учасник торгів обирає тип заявки відповідно до Правил ПАТ 

«Фондова біржа ПФТС» 

7.  

Тип виконання 

по залишку 
(поставити в 

чергу, зняти 

залишок, 

повністю або 

відхилити) 

Учасник торгів обирає тип виконання по залишку відповідно 

до Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 

8.  

Тип виконання 

за ціною (по 

одній ціні, за 

різними цінами) 

Учасник торгів обирає тип виконання за ціною відповідно до 

Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 

9.  
Заявка маркет-

мейкера 

Поле заповнюється у випадку, коли заявка подается від імені 

маркет-мейкера, який має відповідні повноваження для 

подання заявок маркет-мейкера 

10.  
Торговий 

рахунок 

Вказується торговий рахунок, за рахунок якого виставлена 

заявка - зареєстрований на біржі ідентифікатор рахунків 

учасника торгів, передбачений для використання при 

виконанні учасником торгів зобов’язань у випадку укладання 

біржового контракту 

11.  Клієнт 
Вказується зареєстрований на біржі ідентифікатор клієнта у 

випадку виставлення заявки в інтересах клієнта 



12.  Доручення 

У випадку необхідності, вказується номер доручення клієнта. 

У випадку завантаження користувачем файлу доручень 

відображається номер доручення відповідно до обраного 

клієнта та торгового рахунку. 

13.  Номінал 
Інформаційне поле!!! для боргового цінного паперу 

відображається його номінальна вартість 

14.  Код розрахунків 

Інформаційне поле!!! код розрахунків для обраного режиму 

торгів та інструменту 

 

15.  
Валюта 

розрахунків 

Інформаційне поле!!! відображається валюта розрахунків (як 

правило, гривня) 

16.  НКД 

Інформаційне поле!!! Відображається накопичений 

процентний дохід на поточний день для боргового цінного 

паперу 

17.  Розмір лоту 
Інформаційне поле!!! Відображається кількість фінансових 

інструментів в 1 стандартному лоті, в штуках 

18.  Ціна з НКД 

Інформаційне поле!!! Розрахунковий параметр: Ціна за 1 лот 

з урахуванням накопиченого процентного доходу, в одиницях 

валюти розрахунків (при введенні в це поле бажаної ціни з 

НКД  можна розрахувати значення поля «За ціною» за цією 

заявкою, натиснувши ->ціна) 

19.  Сума 

Інформаційне поле!!! Розрахунковий параметр: Сума заявки 

(з урахуванням накопиченого процентного доходу для 

боргових цінних паперів), в одиницях валюти розрахунків (при 

введенні в це поле бажаної суми заявки  можна розрахувати 

значення поля «За ціною» або «Лоти» за цією заявкою, 

натиснувши відповідно на: 

->ціна або ->лоти ) 

 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 229  від 04.07.2018р.) 
 

 

Заявка щодо купівлі/продажу 

цінних паперів та інших фінансових інструментів  

на ринку котировок: 

№ 

п/п 
Назва поля Пояснення 

1.  
Направленість 

заявки 

Вказується мета виставлення заявки, а саме купити або 

продати фінансовий інструмент 

 

2.  Режим 

Найменування режима торгів 

(із зазначенням ідентифікатору режима торгів – коду режима 

на біржі) 

3.  Інструмент 

Найменування фінансового інструменту  (із зазначенням 

ідентифікатору фінансового інструменту – коду інструмента 

на біржі) 

4.  Партнер 

Вказується учасник торгів, якому адресується заявка 

(скорочене найменування із зазначенням коду учасника 

торгів-контрагента на біржі), або 

обирається значення поля «Всім», яке означає, що ця заявка 

безадресна (адресована всім учасникам торгів без будь-яких 

обмежень) 

5.  
Код 

розрахунків 

Код розрахунків, який визначає умови та термін виконання 

розрахунків 

6.  Лотів Обсяг заявки, в лотах фінансового інструменту 

7.  

Метод введення 

(По Ціні, На 

Суму) 

Використовується виключно для встановлення визначального 

цінового параметру заявки («По Ціні» або «На Суму») при 

визначенні суми біржового контракту. 

У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод 

введення» має значення «По Ціні», це означає, що 

визначальним ціновим параметром заявки є ціна (поле «За 

ціною»). 

У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод 

введення» має значення «На Суму», це означає, що 

визначальним ціновим параметром заявки є вказана 

учасником торгів сума заявки (поле «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». 

При виставленні заявок, адресованих всім учасникам 

торгів, параметр заявки «Метод введення» може мати 

виключно значення «По Ціні». 

8.  За ціною Ціна за 1 лот, в одиницях валюти розрахунків 

9.  Сума 

Сума заявки (з урахуванням накопиченого процентного 

доходу для боргових цінних паперів), в одиницях валюти 

розрахунків 

10.  
Торговий 

рахунок 

Вказується торговий рахунок, за рахунок якого виставлена 

заявка - зареєстрований на біржі ідентифікатор рахунків 

учасника торгів, передбачений для використання при 

виконанні учасником торгів зобов’язань у випадку укладання 

біржового контракту 

11.  Клієнт 
Вказується зареєстрований на біржі ідентифікатор клієнта у 

випадку виставлення заявки в інтересах клієнта 

12.  Доручення 

У випадку необхідності, вказується номер доручення клієнта. 

У випадку завантаження користувачем файлу доручень 

відображається номер доручення відповідно до обраного 

клієнта та торгового рахунку. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні 

заявки в самому початку цього поля знаку «+», у виписці 

щодо укладеного за цією заявкою біржового контракту 

буде міститися інформація про клієнта учасника торгів, в 

інтересах якого подається ця заявка. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні 

заявки в цьому полі будь-якої примітки (інформації) після 

спеціального знаку «!», ця примітка (інформація) буде 

зазначена у виписці щодо укладеного за цією заявкою 

біржового контракту додатково до предмету виписки 

(номеру та дати укладання біржового контракту). 

13.  
Строк 

закінчення 

Дата, до якої включно заявка буде активною в торговельній 

системі, за виключенням випадку укладання за цією заявкою 

біржового контракту до моменту настання вказаного 

учасником торгів строку закінчення. 

Якщо це поле не використовується, виставлена учасником 

торгів  заявка буде активною тільки до кінця поточного 

торговельного дня 

14.  Номінал 
Інформаційне поле!!! для боргового цінного паперу 

відображається його номінальна вартість 

15.  
Валюта 

розрахунків 

Інформаційне поле!!! відображається валюта розрахунків (як 

правило, гривня) 

16.  НКД 

Інформаційне поле!!! Відображається накопичений 

процентний дохід на поточний день для боргового цінного 

паперу 



17.  Розмір лоту 
Інформаційне поле!!! Відображається кількість фінансових 

інструментів в 1 стандартному лоті, в штуках 

18.  Ціна з НКД 

Інформаційне поле!!! Розрахунковий параметр: Ціна за 1 лот 

з урахуванням накопиченого процентного доходу, в одиницях 

валюти розрахунків (при введенні в це поле бажаної ціни з 

НКД  можна розрахувати: 

значення поля «За ціною» за цією заявкою, натиснувши 

->ціна, у випадку обрання методу введення «По Ціні»; 

або 

значення поля «Сума» за цією заявкою, натиснувши ->сума, у 

випадку обрання методу введення «На Суму») 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 224  від 21.03.2018р.) 
 

 

Заявка РЕПО щодо купівлі/продажу 

цінних паперів на ринку РЕПО: 

№ 

п/п 
Назва поля Пояснення 

20.  
Направленість 

заявки 

Вказується мета виставлення заявки, а саме купити або 

продати: 

«купити» - учасник купує цінні папери за умовами першої 

частини операції РЕПО та продає за умовами другої частини 

операції РЕПО 

«продати» - учасник продає цінні папери за умовами першої 

частини операції РЕПО та купує за умовами другої частини 

операції РЕПО 

21.  Режим 
Найменування режима торгів 

(із зазначенням ідентифікатору режима торгів – коду режима) 

22.  Інструмент 
Найменування фінансового інструменту  (Ідентифікатор 

фінансового інструменту) 

23.  Партнер 

Вказується учасник торгів, якому адресується заявка 

(скорочене найменування із зазначенням коду учасника 

торгів-контрагента на біржі) 

24.  
Код 

розрахунків 

Код розрахунків, який визначає термін виконання першої 

частини операції РЕПО та умови виконання розрахунків 

25.  Сума РЕПО Сума РЕПО, в одиницях валюти розрахунків
i 

26.  Лоти Обсяг заявки, в лотах 

27.  Строк РЕПО 
Проміжок часу, виражений в календарних днях, між датами 

виконання першої та другої частин операції РЕПО. 

28.  Ставка, % 

Величина, що може приймати значення більше або менше 

нуля, або дорівнювати нулю, виражається у відсотках річних, 

використовується для розрахунку суми другої частині 

операції РЕПО. 

29.  
Торговий 

рахунок 

Зареєстрований на біржі ідентифікатор рахунків, які будуть 

використовуватися при здійсненні розрахунків у випадку 

укладання  договору РЕПО за цією заявкою 

30.  Клієнт 
Вказується ідентифікатор клієнта у випадку укладання 

договору РЕПО в інтересах клієнта 

31.  Доручення 

У випадку необхідності, вказується номер доручення клієнта. 

У випадку завантаження користувачем файлу доручень 

відображається номер доручення відповідно до обраного 

клієнта та торгового рахунку. 



У випадку зазначення учасником торгів при поданні 

заявки РЕПО в цьому полі будь-якої примітки 

(інформації) після спеціального знаку «!», ця примітка 

(інформація) буде зазначена у виписці щодо укладеного за 

цією заявкою договором РЕПО додатково до предмету 

виписки (номеру та дати укладання договору РЕПО). 

32.  Посилання 

Дане поле регулює встановлення додаткових умов Договору 

РЕПО, зокрема такої додаткової умови: 

«Відповідно до постанови Правління НБУ від 21.02.2018р. 

№14 цінні папери куплені за першою частиною договору 

РЕПО без права наступного продажу або надання у 

заставу, крім продажу за другою частиною цього договору 

РЕПО». 

Вказана додаткова умова договору РЕПО встановлюється 

учасником торгів у випадку заповнення даного поля  заявки 

РЕПО текстом такого змісту: 

«!без права» або  

«!нет права» або  

«!no rights» або  

«!заборона» або 

«!запрет» або  

«!don’t» або  

«!not sale» або  

«!prohibit» або  

«!ban». 

33.  
Валюта 

розрахунків 

Інформаційне поле!!! відображається валюта розрахунків (як 

правило, гривня) 

34.  Розмір лоту 
Інформаційне поле!!! Відображається кількість фінансових 

інструментів в 1 стандартному лоті, в штуках 

 

 

 

______________ 
i
Параметри операції РЕПО розраховуються відповідно до оприлюднених на сайті біржі 

(http://pfts.ua/documents/trade-documents) Формул розрахунку параметрів операції РЕПО. 

 

  

http://pfts.ua/documents/trade-documents


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 215  від 29.11.2017р.) 
 

 

Заявка  

про внесення змін до укладеного  

(заявка про зміну) біржового контракту: 

№ 

п/п 

Назва поля Пояснення 

1.  Направленість 

заявки 

Вказується мета внесення змін, а саме купити або продати 

фінансовий інструмент 

 

2.  Режим  Найменування режима торгів – ДУ: Зміна 

(код режима - CORR) 

3.  Інструмент Найменування фінансового інструменту  (із зазначенням 

ідентифікатору фінансового інструменту – коду інструмента на 

біржі) 

4.  Партнер Вказується учасник торгів, якому адресується заявка (скорочене 

найменування із зазначенням коду учасника торгів-контрагента 

на біржі)  

5.  Код 

розрахунків 

Код розрахунків, який визначає умови та термін виконання 

розрахунків, виходячи з поточної дати укладання додаткової 

угоди про внесення змін до біржового контракту (з урахуванням 

змін)  

6.  Лотів Обсяг заявки, в лотах фінансового інструменту (з урахуванням 

змін) 

7.  Метод 

введення 

(По Ціні, На 

Суму) 

Використовується виключно для встановлення визначального 

цінового параметру заявки («По Ціні» або «На Суму») при 

визначенні суми біржового контракту з урахуванням змін, що 

вносяться.  

У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод 

введення» має значення «По Ціні», це означає, що 

визначальним ціновим параметром заявки є ціна (поле «За 

ціною»). 

У випадку, якщо при виставленні заявки параметр «Метод 

введення» має значення «На Суму», це означає, що 

визначальним ціновим параметром заявки є вказана учасником 

торгів сума заявки (поле «Сума»), при цьому учасник торгів 

погоджується з тим, що у випадку укладення договору про зміну 

біржового контракту сума контракту з урахуванням змін, що 

вносяться, для вказаної за умовами заявки кількості цінних 

паперів буде точно дорівнювати зафіксованому в умовах заявки 

значенню суми, вказаному у полі «Сума».  



8.  За ціною Ціна за 1 лот, в одиницях валюти розрахунків (з урахуванням 

змін) 

9.  Сума Сума заявки (з урахуванням накопиченого процентного доходу 

для боргових цінних паперів), в одиницях валюти розрахунків (з 

урахуванням змін) 

10.  Торговий 

рахунок 

Вказується торговий рахунок (зареєстрований на біржі 

ідентифікатор рахунків учасника торгів, передбачений для 

використання при виконанні учасником торгів зобов’язань за 

біржовим контрактом) відповідно до реквізитів для розрахунків 

біржового контракту, до якого вносяться зміни 

11.  Клієнт  Вказується зареєстрований на біржі ідентифікатор клієнта у 

випадку виставлення заявки в інтересах клієнта (з урахуванням 

змін) 

12.  Доручення У випадку необхідності, вказується номер доручення клієнта.  

У випадку завантаження користувачем файлу доручень 

відображається номер доручення відповідно до обраного клієнта 

та торгового рахунку. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки 

в самому початку цього поля знаку «+», у виписці щодо 

укладеного за цією заявкою біржового контракту буде 

міститися інформація про клієнта учасника торгів, в 

інтересах якого подається ця заявка. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки 

в цьому полі будь-якої примітки (інформації) після 

спеціального знаку «!», ця примітка (інформація) буде 

зазначена у виписці щодо укладеного за цією заявкою 

договору про зміну біржового контракту додатково до 

предмету виписки (номеру та дати укладання договору). 

13.  

Посилання 

В цьому полі вказується номер біржового контракту, до 

якого вносяться зміни, відповідно до наданої біржою 

виписки 

14.  

Строк 

закінчення 

Дата, до якої включно заявка буде активною в торговельній 

системі, за виключенням випадку укладання за цією заявкою 

договору до моменту настання вказаного учасником торгів 

строку закінчення.  

Якщо це поле не використовується, виставлена учасником торгів  

заявка буде активною тільки до кінця поточного торговельного 

дня. 

15.  
Номінал 

Інформаційне поле!!! для боргового цінного паперу 

відображається його номінальна вартість   

16.  Валюта 

розрахунків 

Інформаційне поле!!! Відображається валюта розрахунків (як 

правило, гривня) 

17.  НКД Інформаційне поле!!! Відображається накопичений процентний 

дохід на поточний день для боргового цінного паперу 



18.  Розмір лоту Інформаційне поле!!! Відображається кількість фінансових 

інструментів в 1 стандартному лоті, в штуках 

19.  Ціна з НКД Інформаційне поле!!! Розрахунковий параметр: Ціна за 1 лот з 

урахуванням накопиченого процентного доходу, в одиницях 

валюти розрахунків (при введенні в це поле бажаної ціни з НКД  

можна розрахувати: 

значення поля «За ціною» за цією заявкою, натиснувши 

 ->ціна, у випадку обрання методу введення «По Ціні»; 

або  

значення поля «Сума» за цією заявкою, натиснувши ->сума, у 

випадку обрання методу введення «На Суму») 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС” 

(протокол  № 215  від 29.11.2017р.) 
 

 

 

Заявка  

про розірвання біржового контракту: 

№ 

п/п 
Назва поля Пояснення 

1.  
Направленість 

заявки 

Вказується мета укладання біржового контракту, що 

розривається, а саме купити або продати фінансовий 

інструмент 

2.  Режим 
Найменування режима торгів – ДУ: Розірвання 

(код режима - CANC) 

3.  Партнер 

Вказується учасник торгів, якому адресується заявка 

(скорочене найменування із зазначенням коду учасника 

торгів-контрагента на біржі) відповідно до біржового 

контракту, що розривається 

4.  Інструмент 

Найменування фінансового інструменту  (із зазначенням 

ідентифікатору фінансового інструменту – коду інструмента 

на біржі) відповідно до біржового контракту, що розривається 

5.  
Код 

розрахунків 
Вказується код розрахунків: CANCEL 

6.  Лотів 
Обсяг біржового контракту (в лотах фінансового 

інструменту), який розривається 

7.  

Метод введення 

(По Ціні, На 

Суму) 

Вказується метод: «На Суму» 

8.  Сума 
Сума біржового контракту, що розривається, в одиницях 

валюти розрахунків 

9.  
Торговий 

рахунок 

Вказується торговий рахунок (зареєстрований на біржі 

ідентифікатор рахунків учасника торгів, передбачений для 

використання при виконанні учасником торгів зобов’язань за 

біржовим контрактом) відповідно до реквізитів для 

розрахунків біржового контракту, що розривається 

10.  Клієнт 
Вказується зареєстрований на біржі ідентифікатор клієнта 

відповідно до біржового контракту, що розривається 

11.  Доручення 

У випадку необхідності, вказується номер доручення клієнта. 

У випадку завантаження користувачем файлу доручень 

відображається номер доручення відповідно до обраного 

клієнта та торгового рахунку. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні 

заявки в самому початку цього поля знаку «+», у виписці 



щодо укладеного за цією заявкою біржового контракту 

буде міститися інформація про клієнта учасника торгів, в 

інтересах якого подається ця заявка. 

У випадку зазначення учасником торгів при поданні 

заявки в цьому полі будь-якої примітки (інформації) після 

спеціального знаку «!», ця примітка (інформація) буде 

зазначена у виписці щодо укладеного за цією заявкою 

договору про розірвання біржового контракту додатково 

до предмету виписки (номеру та дати укладання 

договору). 

12.  Посилання 

В цьому полі вказується номер біржового контракту, 

який розривається, відповідно до наданої біржою 

виписки 

13.  
Строк 

закінчення 

Дата, до якої включно заявка буде активною в торговельній 

системі, за виключенням випадку укладання за цією заявкою 

договору про розірвання біржового контракту до моменту 

настання вказаного учасником торгів строку закінчення. 

Якщо це поле не використовується, виставлена учасником 

торгів  заявка буде активною тільки до кінця поточного 

торговельного дня 

14.  
Валюта 

розрахунків 

Інформаційне поле!!! відображається валюта розрахунків (як 

правило, гривня) 

15.  Розмір лоту 
Інформаційне поле!!! Відображається кількість фінансових 

інструментів в 1 стандартному лоті, в штуках 

 

 

 


