
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання Тарифного комітету АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 

 

м. Київ                                                                                      «26» лютого 2020 року 

Місце проведення засідання Комітету: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 

Час проведення засідання Комітету з 9:30 до 10:00 

 

У засіданні взяли участь: 

Голова Комітету: Перший заступник Голови Правління Довбенко М.В. 

Заступник Голови Комітету: Директор Департаменту розробки продуктів та процесів Романенко С.О. 

Члени Комітету: 

Перший заступник Голови Правління Романчукевич В.В. 

Виконавчий директор з банківських технологій та процесів Мар’янко І.В. 

Директор Операційного департаменту Васюніна І.Г. 

Директор Департаменту корпоративного бізнесу Кисленко В.О. 

Заступник Головного бухгалтера Жукова Л.М. 

Кількісний склад Тарифного комітету Банку складає 7 осіб.  

Згідно з п. 4.9 Положення про Тарифний комітет АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  засідання є правомочним.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

3. Про розгляд та погодження Тарифів Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами 

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на брокерські послуги на зовнішніх фінансових ринках.  

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Про розгляд та погодження Тарифів Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» на брокерські послуги на зовнішніх фінансових ринках.  

Перелік документів, попередньо наданих для розгляду: 

 Службова записка Начальника Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами 

Сіренка В.І.; 

 Проєкт Тарифів Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» на брокерські послуги на зовнішніх фінансових ринках. 

 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами Сіренка В.І., який 

проінформував, що Банк має брокерську ліцензію для здійснення діяльності на ринку  цінних паперів,  яка 

дозволяє проводити операції з цінними паперами іноземних емітентів на користь та за рахунок клієнта.  

У  зв’язку з запровадженням додаткової послуги Банку запропоновано додати до діючих Тарифів 

«Операції з цінними паперами» для клієнтів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - тарифи на «надання комісійних 

(брокерських) послуг по операціям з цінними паперами на зовнішніх ринках», а саме: 

 

Надання комісійних (брокерських) послуг по операціям з цінними паперами на зовнішніх ринках: 

1. Пайові цінні папери 

30 $ + 1 % від суми угоди до 100 000$ або 

еквівалент у інших валютах*  

30 $ + 0,75 % від суми угоди  100 000$ і більше 

або еквівалент у інших валютах * 

2. Боргові цінні папери 

30 $ + 1 % від суми угоди до 100 000$ або 

еквівалент у інших валютах *  

30 $ + 0,75 % від суми угоди  100 000$ і більше 

або еквівалент у інших валютах * 

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. 

*Витрати на придбання, продаж та зберігання цінних паперів на зовнішніх ринках сплачуються окремо. 

Зазначено, що вищезазначена послуга не є поширеною на фінансовому ринку України, тому 

порівняльні дані відсутні.  

Затвердження вищезазначених тарифів не потребує додаткових технічних налаштувань в АБС Банку. 

В обговоренні питання взяли участь всі Члени Тарифного комітету.  

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 (Довбенко М.В., Романенко С.О., Романчукевич В.В., Мар’янко І.В., Васюніна І.Г., Кисленко В.О., 

Жукова Л.М.) 

Проти – 0 

Утримались, внаслідок повідомлення про наявність конфлікту інтересів – 0 

 

За результатами голосування прийняте рішення:  
1. Затвердити Тарифи Управління інвестиційних операцій та торгівлі цінними паперами АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» на надання комісійних (брокерських) послуг по операціям з цінними паперами 

на зовнішніх ринках відповідно до Додатку №3 до цього Протоколу. 

2. Управлінню маркетингу та підтримки клієнтів забезпечити розміщення вищезазначених тарифів на 

корпоративному сайті Банку. 

 

Витяг відповідає оригіналу,  

 

  

Секретар Тарифного комітету _____________________________ М.О. Ольховніков                         

 


