
 

 
 

 
 
 

Додаток 1 до договору про обслуговування  
                                                                                                                                                                                                             

рахунка в цінних паперах № _________ 
 

від _________________  

 
Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам – юридичним особам 

  

1 Відкриття рахунку 200 грн. За операцію 

2 Реєстрація юридичної особи керуючим рахунком 20 грн. За операцію 

3 Реєстрація фізичної особи керуючим рахунком 10 грн. За операцію 

4 Закриття рахунку  безкоштовно За операцію 

5 Внесення змін до анкети  15 грн. За операцію 

6 
Відміна депозитарної операції за розпорядженням 
Депонента 

25 грн. +, інші витрати 
За операцію 

7 Абонентська плата (за місяць) 100 грн. За місяць 

8 
Зарахування , списання прав на  ЦП в межах 
Депозитарної установи для юридичних осіб 

0,02 %*, не менше 50 грн. та 
не більше 500 грн. 

За операцію 

9 
Зарахування , списання прав на  ЦП за межі 

Депозитарної установи для юридичних осіб 

0,02 %*, не менше 100 грн. та 

не більше 1000 грн. 
За операцію 

10 
Переказ прав на  цінних паперів між Депозитаріями 
кореспондентами 

300 грн. 
За операцію 

11 Обтяження прав на  цінних паперів зобов’язаннями 40 грн. За операцію 

12 
Зняття обтяжень прав на  цінних паперів 
зобов’язаннями 

40 грн. 
За операцію 

13 

Надання виписки про 
 залишки: 
Після проведення операції 
За вимогою депонента 
Надання виписки про обіг 
(тільки за вимогою Депонента) 

 
 
безкоштовно  
20 грн. 
20 грн. 
 

За операцію 

14 
Виконання операції за принципом «поставка проти 
оплати»  

0,03% від вартості ЦП, але не 
менше 100 грн. + тариф 
Депозитарію 

За операцію 

15 

Депозитарний облік прав на ЦП * 
до 1 000 000 грн. 
до 5 000 000 грн. 
до 10 000 000 грн. 
до 20 000 000 грн. 
більше 20 000 000 грн. 

 
50 грн. 
100 грн. 
200 грн. 
500 грн. 
1000 грн. 

За місяць 
 

16 
Блокування розблокування прав на  ЦП під торги на 
біржі 

15 грн. 
 

За операцію 

17 
Проведення операції зарахування/списання цінних 
паперів та грошових коштів  за результатами торгів на 
біржі 

15 грн. 
 За операцію 

18 
Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП 
після операційного дня 

30 хв. - 150,0 грн. 
1 год. – 250,0 грн.  
2 год. – 400,0 грн.  
Більше 2-х годин, але не 
пізніше ніж 22-00   – 600,0 грн. 

 

19 
Переведення залишків прав на  ЦП Депонента до 
інших Депозитарних установ  

0,03% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 200 грн.  

За операцію 

20 
Перерахування дивідендів на рахунок депонента 1% від суми дивідендів, але не 

менше 10,00 грн. 
За операцію 

* сума від номінальної вартості 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Додаток 1 до договору про обслуговування  
                                                                                                                                                                                                             

рахунка в цінних паперах № _________ 
 

від _________________  

 
Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам – фізичним особам 

  

1 Відкриття рахунку 50 грн. За операцію 

2 Реєстрація юридичної особи керуючим рахунком 20 грн. За операцію 

3 Реєстрація фізичної особи керуючим рахунком 10 грн. За операцію 

4 Закриття рахунку  безкоштовно За операцію 

5 Внесення змін до анкети  15 грн. За операцію 

6 
Відміна депозитарної операції за розпорядженням 
Депонента 

25 грн. +, інші витрати 
За операцію 

7 Абонентська плата (за місяць) 50 грн. За місяць 

8 
Зарахування , списання прав на  ЦП в межах 
Депозитарної установи 

0,02 %*, не менше 40 грн. та 
не більше 300 грн. 

За операцію 

9 
Зарахування , списання прав на  ЦП за межі 
Депозитарної установи 

0,02 %*, не менше 50 грн. та 
не більше 1000 грн. 

За операцію 

10 
Переказ прав на  цінних паперів між Депозитаріями 
кореспондентами 

300 грн. 
За операцію 

11 Обтяження прав на  цінних паперів зобов’язаннями 40 грн. За операцію 

12 
Зняття обтяжень прав на  цінних паперів 
зобов’язаннями 

40 грн. 
За операцію 

13 

Надання виписки про 
 залишки: 
Після проведення операції 
За вимогою депонента 
Надання виписки про обіг 
(тільки за вимогою Депонента) 

 
 
безкоштовно  
20 грн. 
20 грн. 
 

За операцію 

14 
Виконання операції за принципом «поставка проти 
оплати»  

0,03% від вартості ЦП, але не 
менше 100 грн. + тариф 
Депозитарію 

За операцію 

15 

Депозитарний облік прав на ЦП * 
до 1 000 000 грн. 
до 5 000 000 грн. 
до 10 000 000 грн. 
до 20 000 000 грн. 
більше 20 000 000 грн. 

 
50 грн. 
100 грн. 
200 грн. 
500 грн. 
1000 грн. 

За місяць 
 

16 
Блокування розблокування прав на  ЦП під торги на 
біржі 

15 грн. 
 

За операцію 

17 
Проведення операції зарахування/списання цінних 
паперів та грошових коштів  за результатами торгів на 
біржі 

15 грн. 
 За операцію 

18 
Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП 
після операційного дня 

30 хв. - 150,0 грн. 
1 год. – 250,0 грн.  
2 год. – 400,0 грн.  
Більше 2-х годин, але не 
пізніше ніж 22-00   – 600,0 грн. 

 

19 
Переведення залишків прав на  ЦП Депонента до 
інших Депозитарних установ  

0,03% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 200 грн.  

За операцію 

20 
Перерахування дивідендів на рахунок депонента 1% від суми дивідендів, але не 

менше 10,00 грн. 
За операцію 

* сума від номінальної вартості 
  
 
 


