
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А  

від 14 квітня 2009 р. N 363  

   Київ 
 

Про запровадження інституту первинних дилерів  

на ринку державних цінних паперів 
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  

           N 529 ( 529-2013-п ) від 07.08.2013  

           N 197 ( 197-2021-п ) від 10.03.2021 }  

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

 

     1. Запровадити інститут первинних дилерів на ринку  державних цінних 

паперів.  

 

     2. Затвердити  Положення  про інститут первинних дилерів,  що додається.  

 

     3. Міністерству  фінансів  розробити  та  затвердити  порядок відбору та 

функціонування первинних дилерів.  

 

  

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО  

 

     Інд. 34  
  

 

 
                                          

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2021-%D0%BF


 ЗАТВЕРДЖЕНО  

                             постановою Кабінету Міністрів України  

                                  від 14 квітня 2009 р. N 363  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про інститут первинних дилерів  

 

1. Це  Положення визначає концептуальні засади функціонування інституту 

первинних дилерів.  

2.   Первинними   дилерами  є  визначені  Мінфіном  фінансові установи,   які   

взяли   на  себе  зобов'язання  співпрацювати  з Міністерством  у  частині  

розвитку  внутрішнього  ринку державних цінних  паперів  в  обмін  на  виключне 

право участі у розміщеннях облігацій   внутрішніх  державних  позик  (далі  -  

облігації)  та переважне  право  брати  участь  в  інших  операціях, що проводить 

Мінфін з такими облігаціями. 
{Пункт  2  із  змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 197 ( 197-2021-п ) від 10.03.2021 }  

 

3.  Первинними  дилерами  можуть бути фінансові установи, які мають:  

1)   ліцензію   на   провадження  професійної  діяльності  на фондовому  

ринку  (ринку  цінних  паперів) - діяльності з торгівлі  цінними паперами 

(дилерської та брокерської діяльності);  

2)   ліцензію   на   провадження  професійної  діяльності  на фондовому  

ринку  (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності  депозитарної  установи  

або відкритий сегрегований рахунок у межах  рахунків  у  цінних  паперах  

депозитарних  установ,  відкритих  у системі депозитарного обліку депозитарію 

Національного банку;  

3)  практичний  досвід  роботи  на ринку облігацій (загальний  обсяг  торгівлі  

облігаціями протягом останнього року становить не  менш як 1 млрд. гривень). 
{Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  197 (197-2021-п) від 10.03.2021}  

 

{Пункт   4  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  529 (529-2013-п) від 07.08.2013} 

 

5.  Мінфін  укладає  з  первинними  дилерами договори, у яких  зазначаються 

такі зобов’язання первинних дилерів:  

1) брати участь у розміщенні облігацій;  

2) забезпечувати купівлю під час розміщення облігацій не менш  як  3  

відсотків  загального  обсягу  їх  випуску протягом кожного  календарного року;  

3) виконувати зобов’язання щодо підтримання ліквідності ринку  облігацій,   

встановлені   НКЦПФР   та   Мінфіном,  відповідно  до  компетенції;  

4) надавати Мінфіну консультації стосовно потреб у розміщенні  облігацій   

та   обсягів   їх  випуску,  строків  обігу,  графіків  розміщення, стану ринку 

державних цінних паперів на основі власної  оцінки. 
{Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  197 ( 197-2021-п ) від 10.03.2021} 

 

{Пункт  6  виключено  на   підставі   Постанови  КМ  N  197  ( 197-2021-п ) від 10.03.2021 }  
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