Зразки форм Договорів,
з урахуванням особливостей укладання та виконання
відповідно до Правил Біржі
1. Зразок Виписки з Реєстру Договорів, укладених на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на
ринку Заявок та Адресному.
2. Зразок форми Договору, укладеного на Ринку РЕПО.
3. Зразок форми Договору, укладеного на Ринку розміщення цінних паперів та інших
фінансових інструментів.
4. Зразок форми Договору, укладеного на Ринку Аукціону.

Виписка з Реєстру Договорів : ___ _______ 20___ р.
Договір купівлі-продажу №
Вид ринку
Час укладання договору

……………………………………………………
(РИНОК ЗАЯВОК/АДРЕСНИЙ РИНОК)

Сторони договору
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, серія, номер та
дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку покупця; інформація про клієнта покупця (за
наявності))
Для покупця: номер та час подання Заявки або час подання
акцепту
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, серія, номер
та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку продавця; інформація про клієнта продавця (за
наявності))
Для продавця: номер та час подання Заявки або час подання
акцепту
Предмет договору:
Вид/тип/категорія/різновид цінного папера або іншого
фінансового інструмента, форма існування, форма випуску
Назва емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)
Номінал (UAH)
Кількість (шт)
Сума за номіналом (UAH)
Ціна за од. (грн)
Загальна ціна договору (грн)
Розмір накопиченого купонного доходу за ЦП (UAH)
Дата оплати
Дата поставки ЦП
Номер клірингового рахунку в РЦ покупця
Номер клірингового рахунку в РЦ продавця
Статус платника податків покупця
Статус платника податків продавця
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв’язку)
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв’язку)
Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у
вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках,
передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.
Дата формування та друку Виписки: 16 січня 2017р.
Виписка сформована з урахуванням змін, внесених Додатковими договорами, укладеними на дату формування цієї Виписки.
[для випадків, коли контрагенти є акціонерними товариствами та задекларували, що укладення цього договору не є для них значним правочином
та/або правочином, щодо вчинення якого Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ]
"Згідно вимог чинного законодавства України та/або вимог установчих та інших документів кожної із Сторін підписання цього Договору не
призведе до вчинення кожною із сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору одна із Сторін, всупереч наданих запевнень та гарантій, виявить, що укладення цього
Договору призвело до вчинення однією із Сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з дня виявлення
одною із Сторін такого факту, Сторона, яка порушила умови чинного законодавства України, втрачає право вимагати виконання іншою
Стороною умов, визначених цим Договором, та в той же день зобов’язана повернути все отримане за Договором і сплатити штрафні санкції,
що підлягають сплаті Сторонами згідно цього Договору.
Підписанням цього Договору Сторони надають згоду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», оприлюднити
істотні умови цього Договору в передбаченому законом порядку (у тому числі у випадках, коли відомості про такі умови є банківською та/або
комерційною таємницею)."

Виписка з Реєстру Договорів : __ _____ 20__р.
Договір РЕПО, 1 частина, №
Вид ринку
Час укладання договору

РИНОК РЕПО

Сторони договору
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії покупця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку покупця; інформація про клієнта покупця (за наявності))
Для Покупця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення Акцепту
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії продавця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку продавця; інформація про клієнта продавця (за наявності))
Для Продавця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення Акцепту
Предмет договору:
Вид/тип/категорія/різновид цінного папера або іншого фінансового
інструмента, форма існування, форма випуску
Назва емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)
Номінал (вал)
Кількість (шт)
Сума за номіналом (вал)
Строк РЕПО (днів)
Реєстраційний номер 2 частини РЕПО
Дата розрахунків 1 частини РЕПО
Дата розрахунків 2 частини РЕПО
Ставка РЕПО, % річних
Ціна купівлі за од. за 1 частиною РЕПО (грн)
Ціна (загальна сума) купівлі за 1 частиною РЕПО (грн)
Розмір накопиченого купонного доходу за ЦП станом на Дату розрахунків
1 частини РЕПО (USD)
Процентний дохід/витрати за РЕПО (грн)

Інші умови

Відповідно до постанови НБУ №400 від
22.06.2015р. цінні папери куплені за частиною
1 договору РЕПО без права (або з правом)
наступного продажу або надання у заставу,
крім продажу за частиною 2 цього Договору
РЕПО

Номер клірингового рахунку в РЦ покупця
Номер клірингового рахунку в РЦ продавця
Статус платника податків Покупця
Статус платника податків Продавця
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв’язку)
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв’язку)
Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа
та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в
формі документа на папері.
Дата формування та друку Виписки: 05 вересня 2016р.
Виписка сформована за первинними даними, без урахування змін, внесених Додатковими договорами.
[для випадків, коли контрагенти є акціонерними товариствами та задекларували, що укладення цього договору не є для них значним правочином та/або
правочином, щодо вчинення якого Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ]
"Згідно вимог чинного законодавства України та/або вимог установчих та інших документів кожної із Сторін підписання цього Договору не призведе до
вчинення кожною із сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору одна із Сторін, всупереч наданих запевнень та гарантій, виявить, що укладення цього Договору призвело до
вчинення однією із Сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з дня виявлення одною із Сторін такого факту,
Сторона, яка порушила умови чинного законодавства України, втрачає право вимагати виконання іншою Стороною умов, визначених цим Договором, та в той
же день зобов’язана повернути все отримане за Договором і сплатити штрафні санкції, що підлягають сплаті Сторонами згідно цього Договору.
Підписанням цього Договору Сторони надають згоду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», оприлюднити істотні умови
цього Договору в передбаченому законом порядку (у тому числі у випадках, коли відомості про такі умови є банківською та/або комерційною таємницею)."

Виписка з Реєстру Договорів : __ _____ 20__ р.
Договір РЕПО, 2 частина, №
Вид ринку
Час укладання договору

РИНОК РЕПО

Сторони договору
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії покупця на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку покупця; інформація про клієнта покупця (за
наявності))
Для Покупця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення Акцепту
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії продавця на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку продавця; інформація про клієнта продавця
(за наявності))
Для Продавця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення
Акцепту
Предмет договору:
Вид/тип/категорія/різновид цінного папера або іншого фінансового
інструмента, форма існування, форма випуску
Назва емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)
Номінал (USD)
Кількість (шт)
Сума за номіналом (USD)
Строк РЕПО (днів)
Реєстраційний номер 1 частини РЕПО
Дата розрахунків 1 частини РЕПО
Дата розрахунків 2 частини РЕПО
Ставка РЕПО, % річних
Ціна зворотної купівлі за од. за 2 частиною РЕПО (грн)
Ціна (загальна сума) зворотної купівлі за 2 частиною РЕПО (грн)
Розмір накопиченого купонного доходу за ЦП станом на Дату
розрахунків 2 частини РЕПО (USD)
Процентний дохід/витрати за РЕПО (грн)
Номер клірингового рахунку в РЦ покупця
Номер клірингового рахунку в РЦ продавця
Статус платника податків Покупця
Статус платника податків Продавця
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв’язку)
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв’язку)
Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа
та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в
формі документа на папері.
Дата формування та друку Виписки: 05 вересня 2016р.
Виписка сформована за первинними даними, без урахування змін, внесених Додатковими договорами.
[для випадків, коли контрагенти є акціонерними товариствами та задекларували, що укладення цього договору не є для них значним правочином та/або
правочином, щодо вчинення якого Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ]
"Згідно вимог чинного законодавства України та/або вимог установчих та інших документів кожної із Сторін підписання цього Договору не призведе до
вчинення кожною із сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору одна із Сторін, всупереч наданих запевнень та гарантій, виявить, що укладення цього Договору призвело до
вчинення однією із Сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з дня виявлення одною із Сторін такого факту,
Сторона, яка порушила умови чинного законодавства України, втрачає право вимагати виконання іншою Стороною умов, визначених цим Договором, та в той
же день зобов’язана повернути все отримане за Договором і сплатити штрафні санкції, що підлягають сплаті Сторонами згідно цього Договору.
Підписанням цього Договору Сторони надають згоду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», оприлюднити істотні умови
цього Договору в передбаченому законом порядку (у тому числі у випадках, коли відомості про такі умови є банківською та/або комерційною таємницею)."

Виписка з Реєстру Договорів : __ _____ 20__ р.
Договір №
Вид ринку

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Час укладання договору
Сторони договору
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, серія, номер та дата видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця)
Банківські реквізити продавця
Учасник Біржових торгів (покупець) (найменування, реквізити, засоби зв’язку, серія,
номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку)
Для Учасника Біржових торгів (покупця): номер та час подання Заявки
Клієнт Учасника Біржових торгів (покупця) (найменування, реквізити)
Банківські реквізити Учасника Біржових торгів (покупця) або Клієнта Учасника
Біржових торгів
Предмет договору:
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента
Назва емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Форма випуску
Форма існування
Серія (для облігацій)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Номінал (UAH)
Кількість (шт)
Сума за номіналом (UAH)
Ціна за од. (грн)
Загальна ціна договору (грн)
Порядок оплати
Порядок поставки
Назва Депозитарію продавця
Номер рахунку у цінних паперах (похідних) продавця
Назва депозитарної установи Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта
Учасника Біржових торгів
Номер рахунку у цінних паперах депозитарної установи Учасника Біржових торгів
(покупця) або клієнта Учасника Біржових торгів в Депозитарії
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) Учасника Біржових торгів (покупця) або
клієнта Учасника Біржових торгів
Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника
Біржових торгів
Статус платника податків Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта
Учасника Біржових торгів
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв’язку)
Уповноважений представник Учасника Біржових торгів (покупця) (для підтримання
зв’язку)
Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа
та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в
формі документа на папері.
[для випадків, коли контрагенти є акціонерними товариствами та задекларували, що укладення цього договору не є для них значним правочином та/або
правочином, щодо вчинення якого Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ]
"Згідно вимог чинного законодавства України та/або вимог установчих та інших документів кожної із Сторін підписання цього Договору не призведе до
вчинення кожною із сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору одна із Сторін, всупереч наданих запевнень та гарантій, виявить, що укладення цього Договору призвело до
вчинення однією із Сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з дня виявлення одною із Сторін такого факту,
Сторона, яка порушила умови чинного законодавства України, втрачає право вимагати виконання іншою Стороною умов, визначених цим Договором, та в той
же день зобов’язана повернути все отримане за Договором і сплатити штрафні санкції, що підлягають сплаті Сторонами згідно цього Договору.
Підписанням цього Договору Сторони надають згоду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», оприлюднити істотні умови
цього Договору в передбаченому законом порядку (у тому числі у випадках, коли відомості про такі умови є банківською та/або комерційною таємницею)."

Виписка з Реєстру Договорів : __ _____ 20__ р.
Договір купівлі-продажу №
РИНОК АУКЦІОНУ

Вид ринку
Час укладання договору
Сторони договору
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії покупця на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку покупця; інформація про клієнта покупця
(за наявності))
Для Покупця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення
Акцепту
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв’язку, номер та дата видачі
ліцензії продавця на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку продавця; інформація про клієнта
продавця (за наявності))
Для Продавця: номер та час виставлення Заявки або час виставлення
Акцепту
Предмет договору:
Технологія проведення торгів
Вид/тип/категорія/різновид цінного папера або іншого фінансового
інструмента, форма існування, форма випуску
Назва емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)
Номінал (UAH)
Кількість (шт)
Сума за номіналом (UAH)
Ціна за од. (грн)
Загальна ціна договору (грн)
Дата оплати
Дата поставки ЦП
Назва депозитарної установи покупця
Номер рахунку у цінних паперах депозитарної установи покупця
Номер рахунку у цінних паперах покупця
Назва депозитарної установи продавця
Номер рахунку у цінних паперах депозитарної установи продавця
Номер рахунку у цінних паперах продавця
Статус платника податків Покупця
Статус платника податків Продавця
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв’язку)
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв’язку)

Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа
та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в
формі документа на папері.
Дата формування та друку Виписки: 16 січня 2017р.
Виписка сформована за первинними даними, без урахування змін, внесених Додатковими договорами.
[для випадків, коли контрагенти є акціонерними товариствами та задекларували, що укладення цього договору не є для них значним правочином та/або
правочином, щодо вчинення якого Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ]
"Згідно вимог чинного законодавства України та/або вимог установчих та інших документів кожної із Сторін підписання цього Договору не призведе до
вчинення кожною із сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору одна із Сторін, всупереч наданих запевнень та гарантій, виявить, що укладення цього Договору призвело до
вчинення однією із Сторін значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з дня виявлення одною із Сторін такого факту,
Сторона, яка порушила умови чинного законодавства України, втрачає право вимагати виконання іншою Стороною умов, визначених цим Договором, та в той
же день зобов’язана повернути все отримане за Договором і сплатити штрафні санкції, що підлягають сплаті Сторонами згідно цього Договору.
Підписанням цього Договору Сторони надають згоду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», оприлюднити істотні умови
цього Договору в передбаченому законом порядку (у тому числі у випадках, коли відомості про такі умови є банківською та/або комерційною таємницею)."

