
 

Зразки документів,  

що надаються Учасникам Біржових торгів  

на Строковому ринку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 
 

1. Біржовий звіт: 

1.1. Титульний аркуш. 

1.2. Виписка з Реєстру Заявок. 

1.3. Виписка з Реєстру Строкових контрактів. 

1.4. Реєстр обліку позицій. 

 

2. Довідково – зразкові форми документів ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології»: 

2.1. Клірингова відомість (меморіальний ордер). 

2.2. Клірингова відомість (клірингова вимога). 

2.3. Виписка з рахунку учасника РФС 

 

 



 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ФОНДОВА БІРЖА  
«ПЕРСПЕКТИВА»  

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30 код за ЄДРПОУ 33718227  

        
Біржовий звіт 

щодо торгів на Строковому ринку  
ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 

        
За період з ___.___.20___р. по __.___.20__р. 

        
Учасник Біржових торгів: ПАТ "_________________" 

        
Код за ЄДРПОУ: _________ 

        
Склад Звіту: 

 
1. Виписки з Реєстру Заявок – на ___ стор. 

2. Виписки з Реєстру Строкових контрактів – на ___ стор. 
3. Реєстр відкритих позицій – на __ стор. 

        
Кількість задоволених Заявок – _____ 

        
Кількість укладених Строкових контрактів – _____ 

        

Облік Строкових контрактів, укладених на Строковому ринку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 
ведеться в розрізі пронумерованих Заявок (відповідно до Реєстру Заявок), що містять відповідну 
кількість укладених Строкових контрактів на умовах, зазначених у Виписці з Реєстру Строкових 
контрактів. Оригінали Заявок, поданих згідно вимог Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 
щодо торгівлі на Строковому ринку, для укладення відповідної кількості Строкових контрактів на 
умовах, передбачених зразковими формами (специфікаціями), зареєстрованими НКЦПФР та 
опублікованими на Інтернет-сайті Біржі, що є складовими Реєстру Заявок та Реєстру Строкових 
контрактів, зберігаються в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і 
можуть бути надані у вигляді Електронного документа та/або відтворені на прохання Учасника 
Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) 
та надані в формі документа на папері. 

        
  Директор  

ПАТ ФБ «Перспектива»  
     

   _____________   

       
        
    __.___.20___    

 



 

 
м. Дніпропетровськ                  __.__.20__    

 ВИПИСКА З РЕЄСТРУ ЗАЯВОК     
               
                              

ПОДАНИХ УЧАСНИКОМ БІРЖОВИХ ТОРГІВ (ЙОГО КЛІЄНТОМ) НА СТРОКОВОМУ РИНКУ ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 

                              
За період з ___.___.20___ по ___.___.20___ р.    

                              
  Учасник Біржових торгів:  ПАТ "_____________"  Код за ЄДРПОУ:  _________    

                              
  № Позиційного рахунку Учасника Біржових 

торгів: 
 B___.___________.__              

                              
Дата 

подання 
заявки 

Номер та 
час 

подання 
заявки 

Клієнт Учасника Біржових торгів Вид 
заявки 

Код (позначення) 
ф'ючерсного контракту 

Направлен-
ність дії 
заявки 

Статус заявки Дата та час 
відхилення / 

зняття / 
виконання  

Кількість 
контрактів у 

заявці 

Ціна, 
грн.* 

__.__.20__ № _____: 
__:__:__ 

  MKT PSE/__-s__/__/__ Купівля Виконана __.__.20__  
__:__:__ 

  

__.__.20__ № _____: 
__:__:__ 

  MKT PSE/__-s__/__/__ Продаж Виконана __.__.20__  
__:__:__ 

  

… … … … … … … … … … 

 
                              
ВСЬОГО не задоволених заявок __     

ВСЬОГО задоволених заявок ___     

ВСЬОГО заявок ___     

                              
Примітка: 
Значення ціни заявки "0" означає, що строковий контракт за цією ринковою (MKT) заявкою було укладено шляхом акцепту за ціною раніше поданої заявки контрагента учасника біржових торгів. 
Ціни відповідних строкових контрактів, укладених на підставі зазначених заявок, наведені у виписці з Реєстру Строкових контрактів. 

 

 

 

 

 



 
м. Дніпропетровськ                   __.__.20__    

  ВИПИСКА З РЕЄСТРУ СТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ      
                
                              

УКЛАДЕНИХ НА  ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"   

                              
За період з __.__.20__ по __.___.20__ р.   

                              
  Учасник Біржових 

торгів: 
 ПАТ "________________"   Код за ЄДРПОУ:  __________     

                              
  № Позиційного рахунку Учасника Біржових 

торгів: 
 B____.________.__                

                              

№ угоди Клієнт Учасника Біржових 

торгів 

Код (позначення) 

ф'ючерсного 

контракту 

Дата 

укладання 

Номер та час 

подання 

заявки  

Направленість 

дії заявки 

Кількість 

контрактів, 

шт. 

Ціна, 

грн. 

Сума, 

грн. 

________   PSE/__-s__/__/__ __.__.20__ № _______: 

__:__:__ 

Купівля    

________   PSE/__-s__/__/__ __.__.20__ № _______: 

__:__:__ 

Продаж    

… … … … … … … … … 

 

                              

Укладено Контрактів Кількість, шт. На суму, грн.            

PSE/__-s__/__/__ ___ ___            

PSE/__-s__/__/__ ___ ___            

ВСЬОГО укладено Строкових контрактів ____ ___            

                            

 

 

 



 
м. Дніпропетровськ                ___.___.20__   

   РЕЄСТР ОБЛІКУ ПОЗИЦІЙ       
                   
                           

НА СТРОКОВОМУ РИНКУ ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"   

                           
За період з __.__.20__ по __.__.20__ р.   

                           
  Учасник Біржових 

торгів: 
 ПАТ "____________________"  Код за ЄДРПОУ:  __________    

                           
  № Позиційного рахунку Учасника Біржових 

торгів: 
 B____.________.__             

                           
Код (позначення) 

Ф'ючерсного контракту 
Клієнт Учасника Біржових торгів № Позиційного рахунку Кількість укладених 

ф'ючерсних контрактів 
на початок періоду, 

шт. 

Кількість укладених 
ф’ючерсних контрактів за 

період, шт. 

Кількість укладених 
ф’ючерсних контрактів 
на кінець періоду, шт. 

Вар. маржа, 
грн. 

      На 
купівлю 

На 
продаж 

На 
купівлю 

На продаж На 
купівлю 

На продаж   

PSE/__-s__/__/__   B____.________.__        ______ 

PSE/__-s__/__/__   B____.________.__        ______ 

… … … … … … … … … … 

            Сума Варіаційної маржі : ___________ 

                         

 

 



 
м. Дніпропетровськ 

          
__.__.20__ 

 
                
Назва Платіжної організації 

 
ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
                
Код за ЄДРПОУ Платіжної організації 

 
______________ 

 
                
Назва Учасника РФС 

 
ПАТ "____________" 

 
                
Код за ЄДРПОУ  Учасника РФС 

 
______________ 

 
                
Рахунок Учасника РФС 

 
686_____________ 

 
                
Розпорядження Біржі 

 
Клірингова відомість __/__/20__/__ 

 
                
Документ Платіжної організації 

 
Меморіальний ордер 

 
                
№ у реєстрі платіжних документів  _________  №  Документа  ________  
                
Сума Документа (Зарахування), грн. 

 
______ 

     
                
Призначення платежу 

 

Результат операцій на Строковому ринку (Клірінгова відомість від 
__/_/20__/__) зг.дог.рах.РФС-Р-__/__/__-__ від __/__/20__, без ПДВ 

 

                
Кліринговий реєстр учасника РФС на __.__.20__ 

 
                

Код Контракту Зарахування, 
грн. 

Списання, 
грн. 

Призначення 

PSE/__-s__/__/__  ________  Відкриття позицій. (90). Варіаційна маржа за Договором бірж. № 
_______ від __/__/20__ 

PSE/__-s__/__/__ _______   Закриття позицій (225). Варіаційна маржа за Договором бірж. № 
_______ від __/__/20__ 

… … … … 

 
Всього __________ ___________ _____ 

                

 Виконавець     _____________________  

 МП (штамп виконавця)           

                

 



 
м. Дніпропетровськ 

          
__.__.20__ 

 
                
Назва Платіжної організації 

 
ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
                
Код за ЄДРПОУ Платіжної організації 

 
34513446 

 
                
Назва Учасника РФС 

 
ПАТ "________________" 

 
                
Код за ЄДРПОУ  Учасника РФС 

 
___________ 

 
                
Рахунок Учасника РФС 

 
686____________ 

 
                
Розпорядження Біржі 

 
Клірингова відомість __/__/20__/__ 

 
                
Документ Платіжної організації 

 
Клірингова вимога 

 
                
№ у реєстрі платіжних документів  _______  №  Документа  _____  
                
Сума Документа (Списання), грн. 

 
________ 

     
                
Призначення платежу 

 

Результат операцій на Строковому ринку (Клірингова відомість від 
__/__/20__/_) зг.дог.рах.РФС-Р-__/__/__-__ від __/__/20__, без ПДВ 

 

                
Кліринговий реєстр учасника РФС на __.__.20__ 

 
                

Код Контракту Зарахування, 
грн. 

Списання, 
грн. 

Призначення 

PSE/__-s__/__/__  ________  Відкриття позицій. (90). Варіаційна маржа за Договором бірж. № 
_______ від __/__/20__ 

PSE/__-s__/__/__ _______   Закриття позицій (225). Варіаційна маржа за Договором бірж. № 
_______ від __/__/20__ 

… … … … 

 

 
Всього ____________ __________ ______ 

                

 Виконавець     ___________________________  

 МП (штамп виконавця)           

                

 



 

Назва Платіжної організації  ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"  
              
Код за ЄДРПОУ Платіжної організації  34513446  
              
Назва Учасника РФС  ПАТ "_________"  
              
Рахунок Учасника РФС 

 
686______________ 

 
              

Виписка з рахунку учасника РФС 
 

              
за __.__.20__ 

 
              

  
Дата 

операції 

  
№ 

документа 

  
Унікальний 

ідентифікаційний 
номер 

у Реєстрі 
розрахункових 

документів 

Сума операції  № рахунку  
Учасника РФС-кореспондента 
або Платіжної організації РФС, 

відкритий в Платіжній 
організації РФС; або № рахунку 

кореспондента, 
відкритого в банку, код банку 

  
Призначення платежу Дебет Кредит 

__.__.20__ ____ ______   _______ 686________ 
34513446 ПАТ «ФК «СУЧАСНІ 
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Результат операцій на Строковому ринку (Клірингова відомість від 
__/__/20__/__) зг. дог. рах.РФС-Р-__/__/__-__ від __/__/20__, без ПДВ 

__.__.20__ ____ ________ _____   361_________ 
_______ ПАТ "_____________" 

Списання комісії за ведення рахунку в РФС за _____ 20__р. зг. дог. рах.РФС-
Р-__/__/__-__ від __/__/20__, без ПДВ 

       

    Сума оборотів _____ _____     

              

 Дата здійснення попередньої операції  __.__.20__   
              
 Дата здійснення останньої операції  __.__.20__   
              

 Сума вхідного залишку за рахунком  __________   
              

 Сума вихідного залишку за рахунком  ___________   

              

              

 

 


