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Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи  
ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» ЄДРПОУ 32109383 

 

№ 
з/п Назва послуги Тариф (%, грн.) Умови 

нарахування 

Адміністративні операції 

1. Відкриття рахунку у цінних паперах 
власникам – акціонерам Емітента 

10,00 грн.  за операцію 

2. Внесення змін до реквізитів власника 
– акціонера Емітента 

10,00 грн. за операцію 

Облікові операції 

3. Зарахування цінних паперів з 
емісійного рахунку на рахунок 
власника – акціонера Емітента 

5,00 грн. за операцію 

4. Комісія за перерахування між 
балансовими рахунками 
 

1,00 грн. за операцію 

5. Списання цінних паперів з рахунків 
власників для переказу на рахунок 
іншої Депозитарної установи (у 
випадку рішення емітента про заміну 
Депозитарної установи) 

10,00 грн. за операцію 

Інформаційні послуги 

6. Надання першої виписки  про стан 
рахунку або про обіг на рахунку у 
цінних паперах власника 

безкоштовно за виписку 

7. Надання виписки про стан рахунку у 
цінних паперах власника за запитом 
емітента 

10,00 грн. за виписку 

Зберігання ЦП 

8. Депозитарний облік цінних паперів 
Емітента на рахунках власників 

0,50 грн. за кожний рахунок, але 
не менш 200,00 грн. та не більш 

1000,00 грн. 

за місяць 

Інші послуги 

9. Комісія за підготовку заяви на 
відкриття рахунку у цінних паперах 
власника та/або розпорядження на 
зарахування цінних паперів на 
рахунок власника 

10,00 грн. за документ 

10. Продовження операційного дня 
Депозитарної установи 

на 30 хв. – 400,00 грн.   
на 1-у год. – 500,00  грн. 

2-і год. – 600,00 грн.,  
більше ніж 2-і години, 

але не пізніше 22.00 – 900,00 грн. 

за операцію 

11. Передача до НДУ реєстру власників 
іменних цінних паперів, складеного за 
станом на дату припинення ведення 
реєстру 

800,00 грн. разове 

12. Інші послуги За домовленістю сторін 
 

--- 

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1  ст. 196 
Податкового Кодексу України  

 


