


принципом "поставка проти оплати) 

Обслуговування рахунку в цінних паперах 

15. 

Депозитарний облік цінних паперів на рахунку (не 

заблокованих на організаторі торгівлі для 

розрахунків за правочинами) 

номінальною  

вартістю до 1000,00 

грн. - 10,00 грн., 
номінальною 

вартістю більше 

1000,00 грн. - 

0,002%, але не 

менше 50,00 грн. та 

не більше 500,00 

грн. 

номінальною  

вартістю до 1000,00 

грн. - 10,00 грн., 
номінальною 

вартістю більше 

1000,00 грн. - 

0,002%, але не 

менше 30,00 грн. та 

не більше 300,00 

грн. 

від сумарної 
номінальної 

вартості всіх 

цінних паперів 

за повний 

місяць 

16. 

Депозитарний облік цінних паперів на рахунку 

(заблокованих на організаторі торгівлі для 

розрахунків за правочинами) 

не тарифікується - 

17. 

Депозитарний облік та будь-які інші операціїї 

щодо цінних паперів, що мають будь-який префікс 

відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166, 
крім "UA" 

згідно тарифів НДУ та 1000 грн. 

за повний або 

неповний 

місяць 

Інформаційні операції 

18. 

Надання виписки про операції (після проведення 

операції) та виписки  про стан рахунку у цінних 

паперах (на останній робочий день місяця) 

не тарифікується - 

19. 
Надання виписки про стан рахунку у цінних 

паперах за запитом Депонента 
100,00 грн. 50,00 грн. за документ 

20. 
Надання виписки про операції на рахунку у цінних 

паперах за запитом депонента 

2,00 грн. за аркуш, 

але не менше 

100,00 грн. 

2,00 грн. за аркуш, 

але не менше 50,00 

грн. 

за аркуш 

Інші послуги 

21. 
Продовження операційного дня депозитарної 

установи 
1300,00 грн. 

за годину (в т. 

ч. неповну) 

22. 

Виплата доходу за результатами проведення 

корпоративних операцій емітента в готівковій 

формі 

1,5%, але не менше 

30,00 грн. 

1,5%, але не менше 

10,00 грн. 

від суми 

доходу (за 

кожного 

емітента) 

23. 

Виплата доходу за результатами проведення 

корпоративних операцій емітента в безготівковій 
формі 

30,00 грн. 10,00 грн. 
за кожного 

емітента 

24. Всі інші послуги, що не зазначені  вище 
За домовленістю (шляхом підписання 

додаткової угоди) 
- 

 
Операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об’єктом оподаткування податком на додану 

вартість на підставі п. 196.1 cт. 196 Податкового Кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


