Затверджено Правлінням
АТ „Фондова біржа ПФТС”
(протокол № 293 від 13.09.2022р.)

ТАРИФИ1 НА ПОСЛУГИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
(нова редакція)
Зазначена в Тарифах вартість послуг (ціна за одиницю), які є об’єктом оподаткування податком на додану вартість,
включає ПДВ за ставкою, яка діє на дату оплати.
Зазначена в Тарифах вартість послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, не включає ПДВ.
В тексті Тарифів використовуються такі скорочення:

Послуга (найменування, опис, тарифікація)

Періодичність
нарахувань

з/п

Ціна за
одиницю,
грн./%

№

Тарифи - Тарифи на послуги Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
Біржа - Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»;
клієнт Біржі (Клієнт) – учасник торгів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» або емітент, цінні
папери якого на підставі відповідного договору допущені до торгів на організованому ринку (БТМ та/або
регульованому ринку) АТ «Фондова біржа ПФТС».
Одиниця
тарифікації





І. ПОСЛУГИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
1.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

1.1.

Торговельний термінал – доступ до торговельної системи з
одного робочого місця з повноваженнями для здійснення
торгових операції. При підключенні більше ніж одного
терміналу надається щомісячна знижка 25% на кожний
додатковий термінал

ключ
доступу

Переглядовий термінал – доступ до торговельної системи з
одного робочого місця з обмеженням повноважень
переглядовими операціями

ключ
доступу

1.2.

2200,00 одноразово

2300,00

місяць

1100,00 одноразово
900,00

місяць

Груповий звіт – введення Групового звіту, який містить
біржовий контракт, зобов’язання за яким забезпечені правами
на отримання коштів або цінних паперів на підставі відповідних
зустрічних зобов’язань за біржовими контрактами цього ж
Групового звіту.
1.3.

Ціна послуги за одиницю вказана у відсотках від суми таких
зобов’язань на момент отримання Групового звіту в
залежності від розміру зобов’язань учасника торгів, які були
забезпечені правами на отримання коштів або цінних паперів на
підставі відповідних зустрічних зобов’язань за біржовими
контрактами Групових звітів цього учасника торгів, починаючи
з початку поточного місяця:

____________________________
1
Положення Тарифів в частині, що стосуються торгів на організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку),
застосовуються з моменту приведення діяльності Біржі у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки».

Періодичність
нарахувань

Послуга (найменування, опис, тарифікація)

Ціна за
одиницю,
грн./%

з/п

Одиниця
тарифікації

№

1.3.1. до 500 млн.грн.

біржовий
контракт

0,03%

за фактом

1.3.2. від 500 млн.грн. до 2 млрд.грн.

біржовий
контракт

0,023%

за фактом

1.3.3. від 2 млрд.грн.

біржовий
контракт

0,018%

за фактом

ключ
доступу

500,00

місяць

біржовий
контракт

2,00

1.4.

Резервування надання технічного доступу до торговельної
системи з використанням терміналу – послуга надається за
запитом клієнта Біржі виключно стосовно всіх терміналів, які
забезпечують можливість його доступу до торговельної
системи, тарифікації підлягає кожний термінал, при цьому при
користуванні послугою протягом періоду, що складає менше
календарного місяця, оплаті підлягає повна сума щомісячного
платежу

1.7.

Участь НБУ у торгах ОВДП

2.

НАДАННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

2.1.

Точка доступу для торговельного терміналу – певні
параметри доступу до мережі торговельної системи для
набір
підключення терміналів і зовнішніх програмно-технічних засобів
параметрів
у випадках, коли рівень доступу замовника дозволяє виконання
торговельних операцій

1700,00

місяць

2.2.

Точка доступу для переглядового терміналу – певні
параметри доступу до мережі торговельної системи для
набір
підключення терміналів і зовнішніх програмно-технічних засобів
параметрів
у випадках, коли доступ замовника обмежений переглядовими
повноваженнями

400,00

місяць

2.3.

Резервна точка доступу – можливість з певними параметрами
отримати доступ до мережі торговельної системи при
виникненні технічних обставин, які унеможливили доступ з
набір
використанням основних параметрів – для забезпечення
параметрів
безперебійного доступу до мережі торговельної системи
терміналів і зовнішніх програмно-технічних засобів

300,00

місяць

2.4.

Організація лінії безпосереднього зв’язку – організація лінії
безпосереднього зв’язку для забезпечення з’єднання з мережею
торговельної системи

лінія

за домовленістю (в залежності
від собівартості)

2.5.

Підтримка лінії безпосереднього зв’язку – підтримка лінії
безпосереднього зв’язку для забезпечення з’єднання з мережею
торговельної системи

лінія

за домовленістю (в залежності
від собівартості)

за фактом

____________________________
1
Положення Тарифів в частині, що стосуються торгів на організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку),
застосовуються з моменту приведення діяльності Біржі у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки».
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3.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДО ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

3.1.

Обліковий запис для торговельного доступу – до складу
послуги входять ключ до облікового запису доступу з
торговельними повноваженнями та ключ до облікового запису
доступу з переглядовими повноваженнями

3.2.

2 000,00 одноразово
пара ключів
доступу

Обліковий запис для переглядового доступу – до складу
послуги входить ключ до облікового запису доступу з
переглядовими повноваженнями

2300,00

місяць

2 000,00 одноразово

ключ
доступу

1 800,00

місяць

4.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА
ОБЛАДНАННІ КЛІЄНТА

4.1.

Налаштування обладнання та програмного забезпечення на
обладнанні клієнта Біржі

5.

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

5.1.

Розробка додаткового функціоналу торговельної системи за
запитом клієнта Біржі

6.

ЕЛЕКТРОННИЙ ЧИСЛОВИЙ ПІДПИС

6.1.

Використання ключа електронного числового підпису
(протягом 1 року)

за домовленістю

за домовленістю

ключ

750,00 одноразово

ІІ. ПОСЛУГИ ЩОДО ПЕРЕБУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В БІРЖОВОМУ СПИСКУ
АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
1.

Включення ЦП до Біржового списку/допуск ЦП до торгів на
організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку) – цінний папір
послуга передбачає проведення експертизи

1000,00 одноразово

2.

Контроль за відповідністю цінних паперів вимогам
знаходження у Біржовому списку/списку активів допущених
цінний папір
до торгів на організованому ринку (БТМ та/або
регульованому ринку)

1000,00

3.

Переведення ЦП до Біржового реєстру - послуга передбачає
проведення експертизи і надається протягом 5 робочих днів з
моменту отримання від заявника необхідних документів

цінний папір

рік

500,00 одноразово

ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
1.

НАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Офіційні результати торгів – для осіб, які не є клієнтами Біржі

–

250,00

місяць

1.1.
Офіційні результати торгів для клієнтів Біржі

безкоштовно

____________________________
1
Положення Тарифів в частині, що стосуються торгів на організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку),
застосовуються з моменту приведення діяльності Біржі у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки».
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нарахувань

Послуга (найменування, опис, тарифікація)

Ціна за
одиницю,
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Одиниця
тарифікації

№

НАДАННЯ ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗАПИТ

2.


ЩОДО ПЕРЕБУВАННЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ У БІРЖОВОМУ СПИСКУ (БІРЖОВОМУ РЕЄСТРІ):

2.1.

Надання довідкової інформації щодо перебування цінного
паперу у Біржовому списку (Біржовому реєстрі)/списку
активів допущених до торгів на організованому ринку (БТМ
та/або регульованому ринку) клієнтам Біржі – інформація
надається у строк до десяти календарних днів, тарифікації
підлягає запит за кожним окремим цінним папером за кожний
день запиту

запит

250,00

за фактом

2.2.

Надання довідкової інформації щодо перебування цінного
паперу у Біржовому списку (Біржовому реєстрі)/списку
активів допущених до торгів на організованому ринку (БТМ
та/або регульованому ринку) іншим особам, ніж клієнти
Біржі – інформація надається у строк до десяти календарних
днів, тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним
папером за кожний день запиту

запит

350,00

за фактом



ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ НА БІРЖІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КУРСУ ЦІННОГО ПАПЕРУ):

2.3.

Надання довідкової інформації щодо результатів торгів на
Біржі (за виключенням курсу цінного паперу) клієнтам
Біржі – інформація надається у строк до десяти календарних
днів, тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним
папером за кожний місяць запиту

запит

350,00

за фактом

2.4.

Надання довідкової інформації щодо результатів торгів на
Біржі (за виключенням курсу цінного паперу) іншим особам,
ніж клієнти Біржі – інформація надається у строк до десяти
календарних днів, тарифікації підлягає запит за кожним
окремим цінним папером за кожний місяць запиту

запит

450,00

за фактом

2.5.

Надання довідкової інформації щодо курсу цінного паперу за
результатами торгів на Біржі клієнтам Біржі – інформація
надається у строк до десяти календарних днів, тарифікації
підлягає запит за кожним окремим цінним папером за кожний
день запиту

запит

250,00

за фактом

2.6.

Надання довідкової інформації щодо курсу цінного паперу за
результатами торгів на Біржі іншим особам, ніж клієнти
Біржі – інформація надається у строк до десяти календарних
днів, тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним
папером за кожний день запиту

запит

350,00

за фактом



ЩОДО КУРСУ ЦІННОГО ПАПЕРУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОРГІВ НА БІРЖІ:

____________________________
1
Положення Тарифів в частині, що стосуються торгів на організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку),
застосовуються з моменту приведення діяльності Біржі у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки».



ТЕРМІНОВЕ НАДАННЯ ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

2.7.

Термінове надання довідкової інформації щодо перебування
цінного паперу у Біржовому списку (Біржовому реєстрі)
/списку активів допущених до торгів на організованому
ринку (БТМ та/або регульованому ринку) (не пізніше
наступного робочого дня за днем отримання запиту) –
тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним папером
за кожний день запиту, тариф застосовується додатково до
п. 2.1. та 2.2. Тарифів на інформаційні послуги біржі залежно
від особи, якій надається довідкова інформація

запит

250,00

за фактом

2.8.

Термінове надання довідкової інформації щодо результатів
торгів на Біржі (за виключенням курсу цінного паперу) (не
пізніше наступного робочого дня за днем отримання запиту)
– тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним
папером за кожний місяць запиту, тариф застосовується
додатково до п. 2.3. та 2.4. Тарифів на інформаційні послуги
біржі залежно від особи, якій надається довідкова інформація

запит

350,00

за фактом

2.9.

Термінове надання довідкової інформації щодо курсу
цінного паперу за результатами торгів на Біржі (не пізніше
наступного робочого дня за днем отримання запиту) –
тарифікації підлягає запит за кожним окремим цінним папером
за кожний день запиту, тариф застосовується додатково до
п. 2.5. та 2.6. Тарифів на інформаційні послуги біржі залежно
від особи, якій надається довідкова інформація

запит

250,00

за фактом

ІV. ПІДГОТОВКА ТА СЕРТИФІКАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ДЛЯ РОБОТИ В
ТОРГОВЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ БІРЖІ
1.

Сертифікація уповноваженої особи учасника торгів

особа

1000,00

за фактом

2.

Одноразова повторна здача іспиту

особа

500,00

за фактом

3.

Участь у програмі з підготовки для здачі іспиту (за
бажанням учасника торгів)

особа

500,00

за фактом

2,00

за фактом

V. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОРГІВ

1.

Біржові звіти (виписки) в паперовому вигляді – тарифікації
підлягають роздруковані на папері біржові звіти (виписки)
відповідно до кількості аркушів паперу у відповідному
роздрукованому біржовому звіті (виписці), починаючи з 11
аркуша паперу, які було використано для роздруківки всіх
біржових звітів (виписок) учасника торгів протягом поточного
місяця

1 аркуш
паперу

____________________________
1
Положення Тарифів в частині, що стосуються торгів на організованому ринку (БТМ та/або регульованому ринку),
застосовуються з моменту приведення діяльності Біржі у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки».

