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на депозитарні послуги, що надаються власникам цінних паперів 

 

 

№ з/п Назва операцій та послуг 

Тариф 

Умови 
нарахування Фізичні особи, 

грн. 

Фізичні особи - 
нерезиденти, 

USD**** 

Юридичні 
особи - 

резиденти, 
грн. 

Юридичні 
особи - 

нерезиденти, 
USD**** 

1.1. Адміністративні операції 

1.1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах 200 20 500 70 За операцію 

1.1.2. Відкриття рахунку у цінних паперах з підготовкою документів* 250 30 600 90 За операцію 

1.1.3. Відкриття рахунку у цінних паперах (термінова операція**) 400 40 1000 140 За операцію 

1.1.4. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 100 5 300 35 За операцію 

1.1.5. 
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах з підготовкою 

документів 
150 15 400 55 За операцію 

1.1.6. 
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (термінова 

операція) 
200 10 600 70 За операцію 

1.1.7. 
Закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням 

депонента 
200 10 300 85 За операцію 

1.2. Облікові операції 

1.2.1. Блокування, розблокування цінних паперів, прав на цінні папери 150 20 200 20 За операцію 

1.2.2. 
Блокування, розблокування цінних паперів, прав на цінні папери 

з підготовкою документів 
200 30 300 40 За операцію 

1.2.3. 
Блокування, розблокування цінних паперів, прав на цінні папери 

(термінова операція) 
300 40 400 40 За операцію 

1.2.4. Переказ цінних паперів, прав на цінні папери 150 20 200 20 За операцію 

1.2.5. 
Переказ цінних паперів, прав на цінні папери з підготовкою 

документів 
200 30 300 40 За операцію 

1.2.6. 
Переказ цінних паперів, прав на цінні папери (термінова 

операція) 
300 40 400 40 За операцію 

1.2.7. Зарахування, списання цінних паперів, прав на цінні папери 150 20 200 20 За операцію 

1.2.8. 
Зарахування, списання цінних паперів, прав на цінні папери з 

підготовкою документів 
200 30 300 40 За операцію 

1.2.9. 
Зарахування, списання цінних паперів, прав на цінні папери 

(термінова операція) 
300 40 400 40 За операцію 

1.2.10. 
Відміна облікової операції за розпорядженням власника цінних 

паперів 
50 5 50 5 За операцію 

1.2.11. Безумовні операції щодо ЦП/прав на ЦП 
Входить до вартості тарифу на відкриття рахунку в ЦП (п.п. 1.1.1. п. 1.1 

цих Тарифів) - 
За операцію 

1.2.12. 

Зарахування/списання/переказ (одержання/поставка) ЦП/прав 

на ЦП на виконання правочину щодо ЦП між нерезидентами, 

укладеного за межами України 

 10 000  30 000 За операцію 

1.3. Інформаційні операції 

1.3.1. 

Надання виписки з рахунку у цінних паперах за розпорядженням 

власника цінних паперів: 
     

·          про стан рахунку у цінних паперах 50 10 50 10 За виписку 

·          про операції з цінними паперами 70 10 70 10 За виписку 

1.3.2. 
Надання виписки з рахунку у цінних паперах за результатами 

операційного дня при зміні залишку на рахунку у цінних паперах 

входить у 

вартість 

операції 

входить у 

вартість 

операції 

входить у 

вартість 

операції 

входить у 

вартість 

операції 

- 

1.3.3. Надання інформаційних довідок 50 10 50 10 За довідку 

1.4. Обслуговування рахунку у цінних паперах 

1.4.1. 
Обслуговування рахунку у цінних паперах та облік прав на цінні 

папери 
200 (за рік) 20 200 30 

За повний або 

неповний 

місяць 

1.4.4. 

Обслуговування рахунку у цінних паперах внаслідок 

продовження операційного дня Депозитарної установи за 

зверненням власника цінних паперів 

Подвійний тариф + відшкодування вартості послуг депозитарію на 

продовження операційної доби 
 

1.5. Інші операції 

1.5.1. 
Посвідчення довіреностей на право участі та голосування на 

загальних зборах акціонерного товариства 
100 - - - 

За одне 

посвідчення 



1.5.2. 

Перерахування отриманих від Центрального депозитарію 

грошових коштів на банківський рахунок особи (при здійсненні 

емітентом виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами) 

На рах.в Банку - 

входить до 

вартості тарифу 

на відкриття 

рахунку в ЦП / 

на рах.в іншому 

банку - 100 

На рах.в Банку - 

входить до 

вартості тарифу 

на відкриття 

рахунку в ЦП / 

на рах.в іншому 

банку - 5 

На рах.в 

Банку - 

входить до 

вартості 

тарифу на 

відкриття 

рахунку в ЦП 

/ на рах.в 

іншому банку 

-  0,02% від 

суми 

грошових 

коштів, але не 

менше 200 

грн та не 

більше 1000 

грн 

На рах.в 

Банку - 

входить до 

вартості 

тарифу на 

відкриття 

рахунку в ЦП 

/ на рах.в 

іншому банку 

-  0,02% від 

суми 

грошових 

коштів, але не 

менше 15 та 

не більше 50 

За одне 

перерахування 

1.5.3. 
Інші депозитарні операції, які віднесені НКЦПФР до депозитарної 

діяльності Депозитарної установи 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За окремою 

угодою 

1.5.4. Інформаційно-консультаційні послуги 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За 

домовленістю 

сторін 

За окремою 

угодою 

2.1. Обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами*** 

2.1.1. 

Депозитарний облік прав на ЦП іноземних емітентів, які в системі 

депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються 

як допущені до обігу на території України та щодо яких прийнято 

рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території України 

(застосовується у випадку відсутності на рахунку в 

цінних паперах інших цінних паперів) 

30 євро 

За повний або 

неповний 

місяць 

2.1.2. 
Депозитарний облік прав на інші ЦП, що не зазначені в п.2.1.1. 

***** 

0,004-0,08% від сумарної номінальної вартості пакету ЦП іноземних 

емітентів але не менше 240 євро 

За повний або 

неповний 

місяць 

2.1.3. Переказ прав на ЦП (між депонентами депозитарної установи) 6 євро За операцію 

2.1.4. 
Зарахування / списання прав на ЦП (між клієнтами Центрального 

депозитарію) 
50 євро За операцію 

2.1.5. 
Зарахування / Списання прав на ЦП (в системі Euroclear Bank та 

Clearstream Banking Luxembourg (CBL) 
92  євро За операцію 

2.1.6. 
Зарахування / Списання прав на ЦП (операції, за якими CBL 

здійснює опрацювання розпоряджень вручну) 
160 євро За операцію 

2.1.7. 

Зарахування / Списання прав на ЦП (зовнішні розпорядження по 

рахунку залежить від ринку та від інструменту, яким можуть бути 

боргові цінни папери, акції або інвестиційні фонди) 

100-400 євро****** За операцію 

2.1.8. 

Грошові розрахунки з використанням рахунку Центрального 

депозитарію в  CBL (зарахування та списання коштів з/на 

рахунок) 

300 євро За операцію 

2.1.9. 

Зміна умов (виправлення/корегування) розпоряджень щодо руху 

грошей (цп). Якщо з вини депонента розпорядження 

депозитарної установи до  CBL надійшли в неправильному 

форматі, надійшли в неправильному форматі, надійшли пізля 

закінчення визначеного терміну або потребують ручного 

доопрацювання 

110 євро За операцію 

2.1.10. Відміна/виправлення розпорядження 100 євро За операцію 

2.1.11. Видача виписки з рахунку у цінних паперах 70 євро За операцію 

2.1.12. 
Виплата доходів за ЦП за розпорядженнями, що надійшли 

протягом трьох днів з дати підтвердження виплати доходів 
80 євро За операцію 

2.1.13. 
Виплата доходів за ЦП за розпорядженнями, що надійшли після 

трьох днів з дати підтвердження виплати доходів 
160 євро За операцію 

2.1.14. 
Депозитарні послуги в частині обов’язкової участі Депонента у 

корпоративних діях емітента 
160  євро За операцію 

2.1.15. 
Депозитарні послуги в частині  необов’язкової участі  Депонента у 

корпоративних діях емітента 
200  євро За операцію 

2.1.16. Продаж або придбання прав на ЦП 
0,3% від суми транзакції, але не менше ніж 150 євро та не більше ніж 2 

000 євро 
За операцію 

2.1.17. 
Зовнішня поставка доходу за розпорядженням клієнта за межі 

CBL 
300 євро За операцію 

2.1.18. 
Надання інформації про корпоративні дії емітента та розподіл 

прибутків від ЦП 
6 євро 

За одне 

повідомлення 

2.1.19. 
Підтвердження проведення корпоративних дій 

емітента\підтвердження виплати доходу 
6 євро 

За одне 

повідомлення 

2.1.20. Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії емітента 170 євро За операцію 

2.1.21. 

Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії ( для ЦП, які в 

системі депозитарного обліку Центрального депозитарію 

обліковуються як допущені до обігу на території України, щодо 

яких отримано рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території 

України) 

50 євро За операцію 



2.1.22. Звіти та виписки на запит Депонента 100 євро За операцію 

       

* - під терміном «підготовка документів» мається на увазі заповнення Депозитарною установою форм, встановлених вимогами Положення про депозитарну діяльність 

депозитарної установи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підставі наданих Депонентом документів. 

** - під терміном «термінова операція» мається на увазі виконання Депозитарною установою в день прийняття розпоряджень, наданих у відповідності до вимог 

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 

*** Для резидентів розраховується в національній валюті України по курсу НБУ в день надання послуги. Для нерезидентів нараховується в національній валюті України 

по курсу НБУ на день надання послуги, або у валюті євро в залежності від обраної валюти оплати послуг. 

**** Нарахування здійснюється в національній валюті України по курсу НБУ в день надання послуги, або у валюті долар США (та у валюті євро для міжнародних операцій з 

цінними паперами), в залежності від обраної валюти оплати послуг. 

Наведені послуги Депозитарної установи не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України. 

При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій (Центрального депозитарію, ЗМІ, нотаріусів, поштових установ тощо) при виконанні цих послуг, 

Депозитарна установа може включити до рахунку-фактури вартість послуг цих організацій. 

*****       

 ВИД ЦП Група 1 Група 2 Група 3   

 Богові ЦП 0,004% 0,008% 0,07%   

 Акції 0,01% 0,012% 0,08%   

 Фонди 0,01% 0,012% 0,08%   

       
****** ОБЛІГАЦІЇ     

 Країна 
ТАРИФ 

(євро),без ПДВ 
    

 

Австрія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, 

Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, Південна 

Корея, США, Тайвань, Франція, Швейцарія 

100     

 

Австралія, Аргентина, Болгарія, Гонконг, Данія, Мексика, Нова 

Зеландія, Норвегія, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, 

Чехія, Швеція, Японія 

200     

 Греція, Індонезія, Ісландія,Кіпр, Малайзія, Угорщина, Уругвай 300     

 Вірменія, Грузія, Китай, Польща, Сінгапур 400     

       

 Акції/ЦП інвестиційних фондів     

 Країна 
ТАРИФ 

(євро),без ПДВ     

 Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Ірландія, 

Канада, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Німеччина, США, 

Франція, Швейцарія, Японія 

100 
    

     

 

Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, 

Італія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, 

Південна Африка, Португалія, Словаччина, Словенія, Таїланд, 

Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція 

200     

 Індонезія, Ісландія, Китай, Малайзія, Росія Угорщина 300     

 Гонконг, Греція, Кіпр, Польща, Сінгапур 400     

 


