Затверджено Правлінням
АТ „Фондова біржа ПФТС”
(протокол № 277 від 18.01.2021р.)

Правила формування коду розрахунків в заявках учасників торгів
(нова редакція)
1. Код розрахунків в заявках учасників торгів та в укладених ними біржових контрактах визначає
умови та термін виконання розрахунків за заявкою/біржовим контрактом відповідно.
2. Код розрахунків містить інформацію щодо типових умов здійснення розрахунків, а також термін
виконання розрахунків (кількість робочих днів).
3. Код розрахунків в заявках на ринку заявок.
3.1. При виставленні учасником торгів заявки на купівлю/продаж цінних паперів в режимах ринку
заявок код розрахунків за цією заявкою автоматично надається торговельною системою
відповідно до правил торгів та розрахунків у відповідному режимі.
4. Код розрахунків в заявках на ринку котировок.
4.1. При виставленні заявки на купівлю/продаж цінних паперів в режимах ринку котировок код
розрахунків має таку структуру:
УТ, де:
У – позначення, що характеризує типові умови здійснення розрахунків у випадку укладання за
цією заявкою біржового контракту.
Т – число, що характеризує кількість робочих днів (термін) для виконання розрахунків.
5. Код розрахунків в заявках на ринку РЕПО.
5.1. Код розрахунків в заявках на ринку РЕПО визначає типові умови здійснення розрахунків для
першої частини операції РЕПО і має таку структуру:
УТ, де:
У – позначення, що характеризує типові умови здійснення розрахунків за першою частиною
операції РЕПО (першим біржовим контрактом договору РЕПО).
Т – число, що характеризує кількість робочих днів (термін) для виконання розрахунків за
першою частиною операції РЕПО.
Незалежно від коду розрахунків в заявці РЕПО, умови здійснення розрахунків за другою
частиною операції РЕПО (другим біржовим контрактом договору РЕПО) передбачають
дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та 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).
Виконання зобов'язань щодо операції РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків», в
т.ч. за другою частиною операції РЕПО (другим біржовим контрактом договору РЕПО),
відбувається в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами ПАТ
«Розрахунковий центр» як центрального контрагента.

6. Код розрахунків в заявках на ринку одностороннього аукціону.
6.1. При виставленні заявки на купівлю/продаж цінних паперів в режимах ринку одностороннього
аукціону код розрахунків має таку структуру:

УТ, де:
У – позначення, що характеризує типові умови здійснення розрахунків у випадку укладання за
цією заявкою біржового контракту.
Т – число, що характеризує кількість робочих днів для виконання розрахунків, або
 конкретна дата виконання розрахунків, передбачена регламентом аукціону у форматі
«РРРР/ММ/ДД» (у випадку, якщо регламентом проведення аукціону передбачено
виконання розрахунків за укладеними в ході аукціону біржовими контрактами не пізніше
визначеної дати, незалежно від дати укладання біржового контракту), або
 позначення «R», яке означає, що порядок розрахунків встановлений регламентом
відповідного Аукціону.
7. Позначення, що характеризують типові умови здійснення розрахунків в кодах розрахунків,
приймають значення відповідно до затвердженої Правлінням Біржі Специфікації позначень
типових умов здійснення розрахунків в заявках/біржових контрактах.

_____________

